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Укучыларның дҽрестҽн тыш эшчҽнлеген оештыру 

Җамалетдинова Зәлфирә Исхак кызы, “Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү 

институты”өстәмә һөнәри белем бирү дәүләт автоном белем бирү учреждениесенең 

мәктәпкәчә һәм башлангыч белем бирү кафедрасы доценты,  

педагогика фәннәре кандидаты 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек гомуми белем бирү программасы нигезендҽ укучылар-

ны тҽрбиялҽү, социальлҽштерү, кызыксынучанлыкларын арттыру, дҽрестҽ үзлҽштер-

гҽн белемне мҽктҽптҽн тыш урынлы кулланырга ҿйрҽтү, универсаль уку гамҽллҽрен 

формалаштыру бурычларын хҽл иткҽн эш тҿрлҽрен берлҽштерүче эшчҽнлек буларак 

белем бирү процессының аерылгысыз ҿлеше булды.  

Дҽрес эшчҽнлеге белҽн дҽрестҽн тыш эшчҽнлек бербҿтен белем бирү процес-

сын тҽшкил итҽлҽр. Ул федераль дҽүлҽт белем стандарты талҽплҽрен тормышка 

ашыруга тулаем юнҽлтелгҽн. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең тҿп үзенчҽлеге – укучыларга мҿмкин кадҽр киң их-

тыяҗларын канҽгатьлҽндерү ҿчен дҽреслҽр тҿрлелеге булдыру, белем бирү оешмала-

рының дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең эчтҽлеген максатчан мҿстҽкыйль планлаштыру. Иң 

мҿһиме дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне оештыру укучыларга дҽрестҽн тыш вакытны акыл 

белҽн файдалы итеп үткҽрергҽ ярдҽм итҽ. 

Шулай ук дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне оештыру укучының интеллектуаль үсешен 

тҽэмин итү, социаль яктан активлашу, иҗади, җаваплы, тормышта мҿстҽкыйль үз 

ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҽ ала торган шҽхес формалашуга тҽрбияви даирҽ тҿзү 

мҿмкинлеге бирҽ. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне планлаштырганда дҽрестҽн аермалы икҽнлеге, 

дҽрестҽ алган белем, темаларның киңҽйтелгҽне, үсеш алганы күрсҽтелергҽ тиеш. 

Хҽзерге заманда укучыны тҿрле яклы эшчҽнлеккҽ тарту белем бирү процессының тҿп 

бурычы булып тора. 

Моңа дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне биш юнҽлештҽ планлаштыру ярдҽм итҽ. Феде-

раль дҽүлҽт белем стандартында дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең рухи-ҽхлакый, физик 

тҽрбия һҽм спорт, социаль, гомуминтеллектуаль, гомуммҽдҽни юнҽлешлҽре 

билгелҽнгҽн. Һҽр юнҽлешнең үз бурычлары бар.  

Рухи-ҽхлакый юнҽлеш дҿньяви һҽм ил күлҽмендҽге рухи кыйммҽтлҽрне 

үзлҽштерү, укучыларны тормышта ҽхлак нормаларын дҿрес мҿстҽкыйль сайлауга 

ҽзерлҽү, дҿньяга гуманлы караш формалаштыру, гамҽлдҽ милли кыйммҽтлҽрне 

камиллҽштерү һҽм тормышка ашыруны чагылдыра. 

Менҽ бу күрсҽткечлҽр дҿрес итеп рухи ҽхлакый үсеш һҽм тҽрбия 

концепциясендҽ ныклы итеп ачылган. Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең эчтҽлеген 

концепциядҽ аерып күрсҽтелгҽн милли, рухи кыйммҽтлҽрне ҿйрҽнерлек биремнҽр 

сайлап планлаштыру уңай нҽтиҗҽ бирҽ. 

Физик тҽрбия һҽм спорт юнҽлеше укучыларның физик һҽм психик үсешен 

тҽэмин итү ҿчен тулы шартлар булдыру, гигиена талҽплҽрен үтҽү, сҽламҽт тормыш 
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алып барырга омтылу, чыныгу һҽм физик күнегүлҽр белҽн шҿгыльлҽнү телҽге 

формалаштыруны күздҽ тота. 

Социаль юнҽлеш укучыларда хезмҽт, уен, сҽнгать эшчҽнлеге ысулларын 

үзлҽштерү, иҗади хҽрҽкҽтлҽнү, социаль активлыкларын үстерү, иҗади 

мҿстҽкыйльлеккҽ омтылыш булдыруга юнҽлтелгҽн. 

Гомуминтеллектуаль юнҽлешнең эчтҽлеген танып-белү эшчҽнлегенең тҿрле 

гомуми ысулларын үзлҽштерү, укучыларның кызыксынучанлыкларын һҽм 

активлыкларын үстерүне тҽшкил итҽ. 

Гомуммҽдҽни юнҽлеш дҿньяга уңай, сак, кайгыртучан караш, актив тормыш 

позициясен формалаштыру, лидерлык сыйфатлары, оештыру осталыгы булдыруга 

ориентлаша. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне планлаштырганда оештыру формалары да зур роль 

уйный. Оештыру формалары федераль дҽүлҽт белем стандартында билгелҽнгҽн.  

Мҽсҽлҽн, урта звенода 5-9 нчы сыйныф укучылары ҿчен түбҽндҽге формалар 

уңышлы дип тҽкъдим ителҽ: түгҽрҽк, клуб, студия, туган якны ҿйрҽнү эшчҽнлеге, 

фҽнни оешмалар, фҽнни-гамҽли конференция, олимпиада, фҽнни-эзлҽнү тикшеренү 

эшчҽнлеге, җҽмгыятькҽ файдалы хезмҽт, сугышчан-патриотик тҽрбия бирү эшчҽнлеге 

һҽм башкалар. 

Тема, эчтҽлек сайлаганда һичшиксез дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең юнҽлеше һҽм 

формасы тҿп ориентир булып тора. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек метапредмет һҽм шҽхескҽ кагылышлы 

планлаштырылган нҽтиҗҽлҽргҽ ирешүне тҽэмин итҽргҽ тиеш.  

Метапредмет нҽтиҗҽлҽре унверсаль уку гамҽллҽре һҽм предметара тҿшенчҽлҽр 

формалашуны күздҽ тота. Башлангыч мҽктҽптҽ предметара нҽтиҗҽлҽр уку, текст, 

мҽгълүмат белҽн эшне, урта звенода уку компетенциясе нигезлҽре, мҽгълүмат белҽн 

эшли белү компетенциясе, проект эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе, ҽ инде ҿлкҽн сыйныфларда 

дҽрестҽ алган белемнҽрне танып-белү һҽм иҗтимагый практикада куллану сҽлҽте, 

укыту эшчҽнлеген планлаштыруда һҽм тормышка ашыруда мҿстҽкыйльлек, укытучы-

лар һҽм яшьтҽшлҽр белҽн мҽгариф хезмҽттҽшлеген оештыру, индивидуаль белем 

юлын булдыру сҽлҽте, мҽгариф, фҽнни-тикшеренү, дизайн һҽм иҗтимагый эшчҽнлек 

күнекмҽлҽрен формалаштыруны үз эченҽ ала. 

Укучылар эшчҽнлеген оештыруда планлаштырылган нҽтиҗҽлҽргҽ ирешүдҽ 

эшчҽнлек тҿрлҽре зур роль уйный. Укучылар эшчҽнлеген оештыруның 9 тҿре 

тҽкъдим ителҽ: уен эшчҽнлеге, танып-белү эшчҽнлеге, проблемалы-кыйммҽти арала-

шу, вакытны дҿрес кулланып, укучыларның буш вакытын мавыктыргыч оештыру, 

ҽдҽби иҗади эшчҽнлек, социаль юнҽлештҽге (тормыштагы рольлҽргҽ керү), хезмҽт 

эшчҽнлеге, спорт-сҽламҽтлҽндерү, туган якны ҿйрҽнү һҽм туризм. 

Эш тҿрлҽрен, биремнҽр сайлаганда укучыларның тҿрле үсеш дҽрҽҗҽсен күздҽ 

тотып сайлау кирҽк. Биремнҽрнең кайсы нҽтиҗҽгҽ ирешүне күздҽ тотуы да бик мҿһим.  

Планлаштырылган нҽтиҗҽлҽргҽ ирешүнең ҿч дҽрҽҗҽсе бар. Һҽр дҽрҽҗҽнең үз 

күрсҽткечлҽре аерып күрсҽтелгҽн. 
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1 нче дҽрҽҗҽ: укучы иҗтимагый тормышны белҽ һҽм аңлый. Монда укучы 

белҽн укытучы арасында мҿнҽсҽбҽт барлыкка килҽ. 

2 нче дҽрҽҗҽ: укучы иҗтимагый тормышны кадерли, саклый. Бу дҽрҽҗҽ 

укучының башка балалар белҽн мҿнҽсҽбҽткҽ керүен күрсҽтҽ. 

3 нче дҽрҽҗҽ: укучы ачык даирҽдҽ башкалар белҽн мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

мҿнҽсҽбҽткҽ керҽ. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең планлаштылган нҽтиҗҽлҽргҽ ирешүдҽн тыш тҿп 

аермасы аның эффектлы булуы. Ул укучыда тҽрбияви һҽм социаль сыйфатлар – 

коммуникатив, ҽхлакый һҽм гражданлык компетентлылыгы формалашу. 

Бу сыйфатларның формалашуын контрольдҽ тоту күргҽзмҽлҽр, спектакльлҽр, 

концерт, ярышлар, турнир, конференциялҽр, портфолиода тупланган күрсҽткечлҽр, 

күзҽтүлҽр һҽм башка чаралар аша бара. 

Тҿрле ҽңгҽмҽ, проект яклау, гомуми нҽтиҗҽ ясау, күзҽтү битлҽре, диагностик 

карталар аша дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне бҽялҽүне оештырырга мҿмкин. 

Ҽ инде планлаштырылган нҽтиҗҽлҽргҽ ирешүне күрсҽткҽн диагностиканы алып 

барганда ҿч юнҽлештҽ алып бару уңышлы була. Алар – укучы шҽхесе, укучылар кол-

лективы, укытучының укучы үсешенҽ карата позициясе. Мондый диагностика дҽрестҽн 

тыш эшчҽнлекне оештыруның нҽтиҗҽлелеген тулаем күзаллау мҿмкинлеге бирҽ. 

Гомумҽн, белем бирү процессында укучының шҽхес буларак үсешендҽ 

дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең ҽһҽмияте гаять зур. Бу мҿмкинлектҽн, һичшиксез, дҿрес 

файдалану гына кирҽк. 
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Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру 

Зиннәтуллин Раиф Кәримулла улы, Казан шәһәре мәгариф идарәсе методисты, 

Татарстан Республикасының атказанган укытучысы,  

Кол Гали исемендәге халыкара бүләк иясе 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек эш программалары нигезендҽ тормышка ашырыла. Ул 

гомуми белем бирү оешмасының тҿп белем бирү программасы, башка укыту 

программалары белҽн беррҽттҽн, мҽҗбүри аерылгыз ҿлеше булып тора. Дҽрестҽн тыш 

эшчҽнлекнең эш программалары,тиешле үрнҽк тҿп белем бирү программаларын 

исҽпкҽ алып, гомуми белем бирүнең федераль дҽүлҽт белем стандартлары талҽплҽре 

нигезендҽ белем бирү оешмасы тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ эшлҽнҽ. 



6 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең эш программалары түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: 

- дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең планлаштырылган нҽтиҗҽлҽре; 

- дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне оештыру формаларын һҽм тҿрлҽрен үз эченҽ алган эчтҽлек; 

- тематик планлаштыру. 

Укучыларның дҽрестҽн тыш эшчҽнлектҽ катнашуы мҽҗбүри санала. 

Федераль дҽүлҽт белем бирү стандартларында, гомуми белем дҽрҽҗҽсенҽ карап, 

дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең мҿмкин булган сҽгатьлҽр саны түбҽндҽгечҽ билгелҽнде: 

- башлангыч гомуми белем дҽрҽҗҽсендҽ белем бирүнең дүрт елы ҿчен 1350 сҽгатькҽ 

кадҽр; 

- тҿп гомуми белем дҽрҽҗҽсендҽ белем бирүнең биш елы ҿчен 1750 сҽгатькҽ кадҽр; 

- урта гомуми белем дҽрҽҗҽсендҽ белем бирүнең ике елы ҿчен 700 сҽгатькҽ кадҽр. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек сҽгатьлҽре саны белем бирү программасы белҽн билгелҽнҽ, 

ул гаилҽ ихтыяҗларын, укучыларның мҽнфҽгатьлҽрен һҽм гомуми белем бирү 

оешмасының мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, мҽгариф оешмасы тарафыннан раслана. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программалары модульле принцип буенча тҿзелергҽ һҽм 

челтҽр формасын кулланып, электрон укытылырга, шулай ук дистанцион белем бирү 

технологиялҽрен кулланып, гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек белем бирү оешмасының укыту планына кертелми, аның 

ҿчен бирелгҽн сҽгатьлҽр саны аудитор йҿклҽнеш сҽгатьлҽрендҽ билгелҽнми. 

Гомуми белем бирүнең тҿп белем бирү программасын гамҽлгҽ ашыру 

кысаларында белем бирү процессын оештыру рҽвешлҽрен, укыту һҽм дҽрестҽн тыш 

эшчҽнлекне чиратлаштыруны белем бирү оешмасы билгели. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек дҽреслҽренең дҽвамлылыгы һҽм атналык сҽгатьлҽр саны 

гомуми белем оешмасы боерыгы белҽн билгелҽнҽ.  

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыруда,челтҽр формасыннан файдаланып 

белем бирҽ торган оешмалар, фҽнни оешмалар, сҽламҽтлек саклау учреждениелҽре, 

мҽдҽният, физик культура, спорт оешмалары һҽм ресурсларга ия булган башка 

оешмалар катнаша ала.  

Белем бирү программаларын гамҽлгҽ ашыруның челтҽр рҽвеше мҽгариф 

оешмалары арасында тҿзелгҽн шартнамҽ рҽвешендҽ тормышка ашырыла. 

Федераль дҽүлҽт белем стандартлары нигезендҽ тҿп гомуми белем бирү 

программаларының бер ҿлешен, ―Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында‖ 

Федераль законның (№273-ФЗ, 29.12.2012 ел) 15 нче статьясында күрсҽтелгҽнчҽ, 

ҿстҽмҽ белем бирү оешмасы базасында да оештырырга мҿмкин. ―Россия 

Федерациясендҽ мҽгариф турында‖ гы Законында ҿстҽмҽ белем бирү оешмалары 

тарафыннан тҿп гомуми белем бирү программаларын гамҽлгҽ ашыру каралмаган. 

Шул ук вакытта дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне оештырганда ҿстҽмҽ белем бирү 

оешмалары ресурсларыннан (биналар, җиһазлар, шулай ук кадрлар) файдаланырга. 

аерым дҽреслҽр (занятие), мастер-класслар, практикумнар һ.б. үткҽрергҽ мҿмкин. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне оештыруның нҽтиҗҽле формасы булып проект 

эшчҽнлеге (уку проекты) санала. 
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Проект, бер яки берничҽ ҿйрҽнелҽ торган уку предметы, курслар кысаларында, 

сайланган тема буенча мҿстҽкыйль рҽвештҽ, эшчҽнлекнең телҽсҽ кайсы сайланган 

юнҽлешендҽ (рухи-ҽхлакый, физик тҽрбия һҽм спорт, социаль, гомуминтеллектуаль, 

гомуммҽдҽни) үткҽрелҽ. Ҽлбҽттҽ, бу эш педагогик хезмҽткҽр җитҽкчелегендҽ башкары-

ла. Проект җитҽкчесе (челтҽр рҽвеше кысаларында) итеп ҿстҽмҽ белем бирү, һҿнҽри урта 

һҽм югары белем бирү оешмалары педагоглары ( шул исҽптҽн студентлар), мҽдҽният, 

спорт оешмалары, предприятие белгечлҽре җҽлеп ителергҽ мҿмкин. Аларның катнашу 

тҽртибе үзара челтҽрле хемҽттҽшлек турындагы шартнамҽ белҽн билгелҽнҽ. 

Укучылар тарафыннан проект тҿп белем бирү программасына бирелгҽн уку 

вакыты кысаларында башкарыла һҽм тҿгҽллҽнгҽн уку-тикшеренү эше яисҽ объект 

рҽвешендҽ (мҽгълүмат, иҗади, социаль, инновацион, констукторлык, инженерлык 

һ.б.) тапшырыла. 

Проектны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрне чагылдырырга тиеш: 

- коммуникатив, уку-тикшеренү эшчҽнлеге күнекмҽлҽре, критик фикерлҽүнең 

нисбҽтлелеге; 

- инновация, аналитик, иҗади, интеллектуаль эшчҽнлеккҽ сҽлҽтлелек; 

- проект эшчҽнлеге күнекмҽлҽре, шулай ук тҿрле бурычларны хҽл итҽр ҿчен бер яки 

берничҽ уку предметы яки предметлы ҿлкҽлҽрдҽн алынган белемнҽрне һҽм гамҽллҽр 

ысулларын мҿстҽкыйль рҽвештҽ куллана алуы; 

- тикшеренү гипотезасын кую һҽм формалаштыру, эшне планлаштыру, кирҽкле 

мҽгълүматны сайлап алу һҽм интерпретациялҽү, җыелган мҽгълүматлар нигезендҽ 

тикшерү нҽтиҗҽлҽрен структуралаштыру, нҽтиҗҽлҽрне презентациялҽү сҽлҽте. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре федераль дҽүлҽт белем стандартлары 

талҽплҽре нигезендҽ тҿп гомуми белем бирү программасын үзлҽштерү нҽтиҗҽлҽренең 

бер ҿлеше булып тора. 

Эш программаларында дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең планлаштырылган 

нҽтиҗҽлҽре тҿгҽллҽштерелҽ һҽм алар тҿп гомуми белем бирү программасын 

үзлҽштерүнең планлаштырылган нҽтиҗҽлҽренҽ туры килергҽ тиеш. 

Гомуми белем бирү оешмасы үзе билгелҽгҽн тҽртиптҽ белем бирү эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыручы башка оешмаларда, шул исҽптҽн ҿстҽмҽ белем бирү оешмаларында 

белем алучыларның белем бирү программаларын үзлҽштерү нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алырга 

мҿмкин. 

Тҿп гомуми белем бирү программаларын гамҽлгҽ ашыручы белем бирү 

оешмасы ҿстҽмҽ белем бирү программаларын үзлҽштерү нҽтиҗҽлҽрен, дҽрестҽн тыш 

эшчҽнлекнең эш программаларын үзлҽштерү нҽтиҗҽлҽре буларак, исҽпкҽ алу 

тҽртибен мҿстҽкыйль билгели һҽм локаль акт белҽн раслый. 

Шулай итеп, дҽрестҽн тыш эшчҽнлек бик күп мҿһим бурычларны хҽл итҽргҽ: 

- укучыларның уку йҿклҽнешен (нагрузка) оптимальлҽштерергҽ; 

- баланың үсеше ҿчен шартларны яхшыртырга; 

- укучыларның яшь һҽм индивидуаль үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга мҿмкинлек бирҽ. 

Дҿрес оештырылган дҽрестҽн тыш эшчҽнлек системасы һҽркемнең танып белү 

ихтыяҗларын һҽм сҽлҽтен максималь дҽрҽҗҽдҽ үстерергҽ яки формалаштырырга, 
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ирекле шҽхес тҽрбиялҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. Баланы тҽрбиялҽү эшчҽнлеге телҽсҽ 

кайсы вакытта башкарыла. Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек алып барганда, баланың шҽхесен 

индивидуаль сҽлҽте нигезендҽ үстерү ҿчен шартлар тудырыла, шҽхеснең танып белү 

активлыгы, шҽхеснең ҽхлакый сыйфатлары, коммуникатив күнекмҽлҽр формалаша, 

баланы, җҽмгыятьнең интеллектуаль һҽм гармонияле үсеш алган ҽгъзасы буларак, 

дҿньяда адаптациялҽү ҿчен нигез салына. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлектҽ балалар һҽм педагогларның эмоциональ яктан 

үзенчҽлекле иҗади мохите тудырыла.  
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8. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразо-

вательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 
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Бердҽмлектҽ кҿч!  

(Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең бер формасы буларак тҥгҽрҽк эше) 

(башлангыч сыйныф укучылары ҿчен) 

Газизова Алсу Наил кызы, Муктат Флера Ислам кызы, 

Казан шәһәре Авиатөзелеш районы 62 нче урта мәктәбенең туган (татар) теле һәм 

әдәбияты укытучылары 

Укучылар һҽм ата-аналар белҽн бердҽм эшчҽнлекне оештыру уку-укыту 

процессының тҿп юнҽлешлҽреннҽн берсе булып тора. Гаилҽ белҽн тату хезмҽттҽшлек 

алып бару – бүгенге кҿннең бик мҿһим ихтыяҗы. Бүгенге җҽмгыятьтҽ укытучы 

алдында гаять зур бурычлар тора. Кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтле, заман шартларына 

яраклашкан, рухи һҽм физик яктан камил булган иҗади шҽхес тҽрбиялҽү, укучыларга 

мҿстҽкыйльлек һҽм иҗади активлык күрсҽтү ҿчен дҽ зур мҿмкинлеклҽр тудыра. Күп 

очракта нҽкъ дҽрестҽн тыш эшчҽнлектҽ укучылар үзлҽрен ныграк таныталар, 

Белем бирү барышын, шҽхеснең үсешен һҽм аның тҽрбияви якларын исҽптҽ 

тотарга кирҽк. Шуңа күрҽ дҽ дҽрестҽн тыш эшчҽнлек уку процессы белҽн үрелеп тҽ бара. 

Соңгы елларда безнең мҽктҽптҽ башлангыч сыйныф укучыларының рус 

тҿркемнҽрендҽ ―Казаным – гомер бишегем‖ дип аталган фҽнни-тикшеренү берлҽшмҽ-

се эшлҽп килҽ. Тҿп акцент укучыларда гражданлык хисе тҽрбиялҽүгҽ юнҽлдерелҽ. 

Башлангыч сыйныф укучылары беренчел тикшеренү күнекмҽлҽре алалар. Кешегҽ, 

үзлҽренҽ бҽя бирү, тирҽ-як мохитны күзҽтҽ алу, үзгҽрешлҽрне сиземлҽү укучыларда 

кирҽкле алшартларны үстерергҽ ярдҽм итҽ.  

Түгҽрҽктҽ балаларга гадҽти булган күренешлҽрне, предметларны, ҽкиятлҽрне 

һҽм шигырьлҽрне яңача бҽялҽргҽ тҽкъдим ителҽ. Эш тҽртибе җиңелдҽн катлаулыга 

үстерелеп, этаплап алып барыла. 

Эшнең беренче этабы укучыларның Г. Тукай, А. Алиш һҽм М. Җҽлил музейла-

рына сҽяхҽтлҽре белҽн башланып китҽ. Шулай ук язучыларның ҽсҽрлҽрен һҽм иҗат 

юлларын ҿйрҽнү, шагыйрьлҽр Ш. Галеев һҽм Р. Миңнуллин ҽсҽрлҽре белҽн танышу 

да түгҽрҽк эшендҽ карала.  

Эшнең икенче этабында укучылар үзлҽренҽ охшаган ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеклҽрен 

сҿйлилҽр. Саф татар телендҽ шигырьлҽрен яттан укыйлар һҽм ҽсҽрлҽргҽ иллюстрация 

ясыйлар. 

Ҽ инде эшнең ҿченче этабында башка типтагы бирем тҽкъдим ителҽ – табарга, 

эзлҽргҽ һҽм чагыштырырга. Укучылар ҽлеге ҽдиплҽрнең ҽсҽрлҽрен рус ҽдҽбияты язу-

чылары белҽн чагыштырып, алардагы аермаларны, охшашлыкларны күрсҽтергҽ тиеш 

булалар. 

Кыска гына вакыт эчендҽ укучылар зур күлҽмле эш башкарып чыгалар. Ҽлеге 

эшнең нҽтиҗҽлҽре ―Сабантуй‖ газетасы һҽм һҽм ―Сабыйга‖ журналында басылып чыга. 

Дҽрестҽн тыш эш чаралары шҽхес тҽрбиялҽүдҽ зур роль уйный. Ул укыту 

процессын тулыландыра, дҽвамчанлылыкны саклый. Коммуникатив, тҿрле миллҽт 

мҽдҽнияты белҽн якыннан таныш аңлы шҽхес тҽрбияли. 
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Яшь үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып эшлҽгҽндҽ укучылар үзлҽренҽ тиешле мҽгълү-

матны бик тиз алалар. Тикшеренү-тикшерү эшенең тҿп фҽнни нигезлҽренҽ тҿшенҽлҽр. 

Үзара матур итеп аралашырга, кылган гамҽллҽре ҿчен җавап бирергҽ дҽ ҿйрҽнҽлҽр. 

Тирҽ-як мохиткҽ сакчыл караш һҽм җаваплылык хисе дҽ тҽрбиялҽнҽ. Шуның 

нҽтиҗҽсендҽ алар бу дҿньяга да яңача карый һҽм тагын да кызыксыныбрак күзҽтҽ 

башлыйлар. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек ата-аналар һҽм сыйныф җитҽкчелҽре белҽн тыгыз 

элемтҽдҽ алып барыла. Шуны да истҽ тотарга кирҽк: хҽзерге яшҽеш, социаль-

икътисади киеренкелек шартларында укучыларда тҿрле миллҽт халыкларының 

традициялҽренҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү, саклап калу тҿп бурычларның берсе булып тора. 

Түгҽрҽк эшебезнең иң тҿп этабында укучылар күп кенҽ мҿһим сорауларга 

җавап эзлҽп табарга тиешлҽр. Мисал ҿчен: килҽчҽк буын кешесе түбҽтҽй, калфак, 

такыя, киез итек, читек һҽм башкаларның нҽрсҽ икҽнен белерме? 

Дҽрес (чара) барышында бирелгҽн сорау: ―Нҽрсҽ ул түбҽтҽй?‖ – күп кенҽ укучы-

ларны аптырашта калдыра. Түбҽтҽй нинди була? Калфакны, кафтанны кем киеп йҿргҽн? 

Башлык нҽрсҽдҽн тегелгҽн? Һҽм башка шундый сораулар түгҽрҽк эшендҽ карала. 

Укучылар үз чиратында куелган сорауларга җавап та эзли башлыйлар. Бу эшчҽнлектҽ 

укучыларның ата-аналары да актив катнашалар. Күп кенҽ сорауларга җавапны бары тик 

мҽктҽптҽ, түгҽрҽк эшлҽрендҽ генҽ таба алырга мҿмкин икҽнлеге ачыклана. 

Кыска гына вакыт эчендҽ укучылар тарафыннан зур күлҽмле эш башкарыла, 

күп кенҽ сорауларга җаваплар да табыла. Түбҽтҽй, такыя, камчат бүрек, кҽлҽпүш, 

башлык һҽм калфак кебек милли баш киемнҽренең тарихы турында мҽгълүмат алына. 

Татарстан Республикасының дҽүлҽт музеена барып кайту да укучылар ҿчен 

ярдҽм һҽм эмоциональ күтҽрелеш була. 

Укучыларны түбҽтҽйлҽрнең 100 лҽп булуы бик тҽ хислҽндерҽ. 100 дҽн артык 

түбҽтҽй милли музейның горурлыгы булып тора һҽм анда саклана. 

Шулай ук музейда укучылар хатын-кыз ҿчен аерым һҽм ир-ат ҿчен башка 

түбҽтҽйлҽр бар икҽнен күрҽлҽр. Үзбҽк, казах, таҗик һҽм башка миллҽт кешелҽрендҽ 

дҽ бу баш киеменең бик тҽ таралган булуы ачыклана. Алынган мҽгълүмат 

укучыларны түбҽндҽге сорауларга җавап эзлҽргҽ этҽрҽ: нинди түбҽтҽйлҽр була? Ир-ат 

һҽм хатын-кыз татар кешелҽренҽ хас түбҽтҽйдҽн кала тагын нинди баш киеме киеп 

йҿргҽннҽр? ―Түбҽтҽй‖ сүзе бҿтен җирдҽ дҽ бер үк мҽгънҽдҽме? 

Укучыларның иҗади эшлҽре реферат, фотографиялҽр, проектлар һҽм 

презентациялҽр формасында эшлҽнелҽ. 

Эшнең килҽсе этабында укучылар үзлҽренең башкарган эшлҽрен бергҽ туплап, 

тҿрле кызыклы ачышларны, күзҽтүлҽрне барлап, схемалар тҿзеп проект эшен яклыйлар. 

Этаплап уздырылган эшлҽрдҽн соң ―Түбҽтҽй нҽрсҽ ул?‖- дигҽн сорауга укучылар 

тҿгҽл һҽм дҿрес җавап бирҽ алачак. ―Килҽчҽк буын кешесе түбҽтҽйнең нҽрсҽ икҽнен 

онытмасмы?‖ – дигҽн сорауга да, инанып, ―Юк, онытмас,‖- дип ҽйтҽ алабыз.  

Түгҽрҽк эше уку-укыту планына нигезлҽнеп тҿзелҽ. Ҽлеге түгҽрҽк планы 10-12 

яшьлек (рус тҿркеменҽ йҿрүче) балалар ҿчен каралган. Программа бер елга исҽплҽнеп 

языла. Тҿркемнҽрдҽ 15 баладан да күп булмаган укучылар шҿгыльлҽнҽ. Түгҽрҽк эше 
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атнага бер тапкыр, 1 сҽг. 30 мин. үткҽрелҽ (индивидуаль эш тҿрлҽре дҽ була). Шулай 

ук түгҽрҽктҽ тҿрле эш формаларын кулланырга мҿмкин: практик, лекция, ҽңгҽмҽ, 

экскурсия, сҽяхҽт, ачык дҽрес һ.б. 

Тематик планның эчтҽлеге: 

1. Кереш дҽрес. (Балаларны яңа уку елы планы белҽн таныштыру, инструктаж үткҽрү). 

2. Бу минем Казаным. (Казан шҽһҽренең үткҽне һҽм килҽчҽге, башка шҽһҽрлҽрдҽн 

аермалы яклары, шҽһҽрнең символлары белҽн танышу). 

3. Бҿек Болгар дҽүлҽте. (Бҿек Болгар дҽүлҽте турында мҽгълүмат алу, фильмнар карау). 

4. Алтын Урда чорында Казан шҽһҽре. (Казан сүзенең ясалышы, килеп чыгышы, 

казан сүзенең мҽгънҽсен ачыклау, сүзлеклҽр белҽн эшлҽү). 

5. Казан ханлыгы. (Казан ханлыгы чорына караган тарихи шҽхеслҽр белҽн танышу). 

6. Казан Рҽсҽй шҽһҽре. (Казан шҽһҽренең Рҽсҽй составына керүе, Рҽсҽй халыклары 

бердҽмлеге турында мҽгълүмат бирү). 

7. Казан дуслык шҽһҽре.( Казан шҽһҽрендҽ яшҽүче тҿрле миллҽт халкының дус-тату 

яшҽве хакында сҿйлҽшү, милли гореф-гадҽтлҽр белҽн танышу). 

8. Данлыклы шҽхеслҽр. (Казан шҽһҽре белҽн бҽйле булган күренекле шҽхеслҽр белҽн 

танышу). 

9. Мҽдҽни Казан. (Казан шҽһҽрендҽ үткҽрелҽ торган тҿрле мҽдҽни, спорт чаралары 

турында сҿйлҽшү). 

10. Бүгенге Казан. (Борынгы һҽм бүгенге Казан шҽһҽрен чагыштыру. Казан 

шҽһҽренең үсеше, яңа тҿзелеш объектлары, метро станциялҽре, спорт сарайлары 

турында мҽгълүмат алу). 

11. Йомгаклау. (Чакырылган ата-аналар ҿчен ачык чара үткҽрү). 

Дҽреслҽрдҽн тыш эшчҽнлек – балаларга тҿп белем бирүнең, аларны шҽхес 

буларак үстерүнең аерылгысыз бер ҿлеше. Сҽлҽтле укучыларны даими рҽвештҽ 

конкурсларда катнаштыру аларның үзлҽренең дҽ мҿмкинлеклҽрен, белемнҽрен 

ачыклауга ярдҽм итҽ, уңышлар яулауга этҽрҽ. Югарыда санап кителгҽн эшлҽрнең 

барысы да укучыларны иҗади актив шҽхес итеп тҽрбиялҽргҽ мҿмкинлек бирҽ.  

Кулланылган ҽдҽбият 

1. Гилязов И.А., Пискарев В.И., Султанбеков Б.Ф., Хузин Ф.Ш. Казаневедение. Учебное 

пособие для начальной школы. - Казань: Тамга, 2006. - 192 с. 

2.Ҽхмҽтьянов Р.Г.Татар теленең этимологик сүзлеге: 2 томда. Т.1- Казан: Мҽгариф – Вакыт, 

2015. – 543 б. 

3. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: Т.1: А – В. – Казан: ТҼҺСИ, 2015. – 712 б. 

4. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: Т.2: Г – Й. – Казан: ТҼҺСИ, 2016. – 748 б. 
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«Татар халкы мҽдҽнияте» дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы 

(Укучыны рухи-ҽхлакый яктан ҥстерҥ юнҽлеше) 

5-6 сыйныф укучылары ҿчен 

Макарова Ирина Александр кызы, Корманова Айсылу Шәүкәт кызы,  

Казан шәһәре Совет районының «Аерым предметлар тирәнтен өйрәнелә торган 144 

нче урта гомуми белем мәктәбе» гомуми белем муниципаль бюджет 

учреждениесенең югары квалификацион категорияле һәм беренче квалификацион 

категорияле туган тел укытучылары 

Аңлатма язуы 

Халыкларның традицион мҽдҽнияте - миллҽтнең үзтҽңгҽллеген саклау нигезе 

ул. Нҽкъ менҽ шуңа күрҽ дҽ безнең инануыбызча, туган илен яраткан чын гражданин-

ны тҽрбиялҽү процессында тамырларыбызга, телебезгҽ, мҽдҽниятебезгҽ таянырга ки-

рҽк. Милли мҽдҽниятне, телне ҿйрҽнү үз халкыңның тарихын тирҽнрҽк аңларга гына 

ярдҽм итеп калмыйча, балаларда милли үзаңны формалаштыруда да зур роль уйный. 

Гореф-гадҽтлҽрдҽ, мҽкальлҽрдҽ, ҽйтемнҽрдҽ, җыр-биюлҽрдҽ һҽм бҽйрҽмнҽрдҽ чагы-

лыш тапкан милли ҽхлак нигезлҽре булачак гражданинга ҽхлакый тҽрбия бирүнең 

ышанычлы программасы булып хезмҽт итҽ. 

Борынгы бабаларыбызның үзенчҽлекле мҽдҽниятен ҿйрҽнү үсеп килүче буынга 

ҽхлакый, патриотик һҽм эстетик тҽрбия бирү бурычларын үтҽү дҽ зур ҽһҽмияткҽ ия. 

Программаның актуальлеге. Бүгенге халыкларның милли үзаңы үсеше белҽн 

генҽ түгел, миллҽтара мҿнҽсҽбҽтлҽрнең кискенлҽшүе белҽн дҽ сыйфатлана торган чорда 

җҽмгыять тарафыннан күп еллар дҽвамында белем бирүнең халыкчанлыгы ягыннан 

югалтылган, җуелган кыйммҽтлҽрне яңадан торгызу һҽм аңлау зарур. Һҽм бүген, ата-

бабаларыбызның үзенчҽлекле мҽдҽниятенҽ кагылган саен, без генетик хҽтерне уятабыз, 

яшь буынның акылында һҽм йҿрҽгендҽ туган тамырларга, Ватанга, гаилҽгҽ мҽхҽббҽт, 

ата-бабаларыбызның гореф-гадҽтлҽренҽ хҿрмҽт тҽрбиялибез, башка халыкларның 

мҽдҽниятен аңлауга, янҽшҽдҽге кешелҽр белҽн гармониядҽ, татулыкта яшҽргҽ 

кирҽклеген тҿшендерүгҽ нигез салабыз. 

«Татар халкы мҽдҽнияте» дип аталган дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы 5-6 

нчы сыйныф укучылары белҽн эшлҽү ҿчен тҿзелгҽн һҽм танып-белү эшчҽнлегенҽ 

юнҽлдерелгҽн. Урта гомуми белем баскычында укучыларны рухи-ҽхлакый үстерү һҽм 

тҽрбиялҽү программасының норматив-хокукый һҽм документлар нигезе булып 

Россия Федерациясенең «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында»гы Законы, 

Россия гражданины шҽхесен рухи-ҽхлакый үстерү һҽм тҽрбиялҽү концепциясе, 

федераль дҽүлҽт белем бирү стандарты тора.  

«Татар халкы мҽдҽнияте» программасы буенча курс - мҽктҽптҽ милли белем бирү 

системасын булдыруга, балаларны үз халкының тирҽн традицион мирасыбелҽн 

кызыксындыруга юнҽлдерелгҽн эшнең состав ҿлеше.Ҽлеге курс килҽчҽктҽ музыка, 

сынлы сҽнгать, хореография, хезмҽт, физик тҽрбия кебек халык мҽдҽниятен үзлҽштерүне 

дҽ күз уңында тоткан дисциплиналар комплексы ҿчен дҽ нигез булырга мҿмкин. 

Курсның максатлары: 
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1.Укучыларда гражданлык үзаңын үстерүгҽ ярдҽм итү; 

2. Укучыларны халыкның тарихи хҽтеренҽ аңлауга тарту; 

3. Балаларны татар теленең һҽм сҿйлҽм культурасының үзенчҽлеклҽре белҽн таныштыру; 

4. Татар халык мҽдҽниятенең үзенчҽлеген һҽм кабатланмаслыгын күрсҽтү; 

5. Укучыларны алга таба тҿрле типтагы мҽдҽниятлҽрне үзлҽштерүгҽ ҽзерлҽү: 

дҿньякүлҽм мҽдҽни-тарихи процессның состав ҿлеше буларак, үзлҽренең милли 

мҽдҽниятен һҽм башка милли мҽдҽниятлҽрне, хҿрмҽтлҽү. 

Курс 2 елга исҽплҽнгҽн. Ике ел дҽвамында балалар алдында тарихи, фольклор һҽм 

этнография материалларында гасырлар дҽвамында татар халкы тарафыннан тупланган 

дҿньяны аңлау системасы ачыла, шуңа күрҽ программада түбҽндҽге сораулар карала:  

1. Курсны ҿйрҽнгҽндҽ укучылар татар халкының тҿрле иҗади эшчҽнлеге 

тҿрлҽре белҽн танышалар. 

2. Дҽреслҽрдҽ укучылар гореф-гадҽтлҽр, йолалар, бҽйрҽмнҽр белҽн танышу 

аркылы милли мҽдҽниятне ҿйрҽнҽлҽр. 

3. Татар теленең үзенчҽлеклҽрен, аның сҿйлҽм телен, сҿйлҽм культурасын 

ҿйрҽнҽлҽр. 

Бу курста «халык мҽдҽниятендҽ кеше һҽм гаилҽ» мҽсьҽлҽлҽре мҿһим белем-

тҽрбия бирү ҽһҽмиятенҽ ия. Программада «Аулак ҿй», «Бергҽ уйныйк» бҽйрҽмнҽре 

рҽвешендҽге йомгаклау дҽресе каралган, анда башка миллҽт балалары, шулай ук үз 

халкының тарихын һҽм мҽдҽниятен факультатив рҽвешендҽ ҿйрҽнүчелҽр дҽ катнаша. 

Курсның бурычлары 

Белем бирҥ бурычлары: 

• татар халкының мҽдҽнияте турында белем алу; 

• укучыларда туган телен ҿйрҽнүдҽ мҿстҽкыйль эшлҽргҽ ихтыяҗ тудыру; 

• татар телен һҽм мҽдҽниятен ҿйрҽнүгҽ кызыксынуны үстерү; 

• иҗадилыкны үстерү һҽм сүзлек запасын баету; 

• укучыларның гомуми тел үсешен камиллҽштерү; 

• ҽдҽби тел турында белемнҽрне һҽм күзаллауларны тирҽнҽйтү һҽм киңҽйтү. 

Тҽрбияви бурычлар: 

• китап белҽн эшлҽү культурасын үстерү; 

• укучыларның тҿрле яклы кызыксынуларын, фикерлҽү культураларын формалашты-

ру һҽм үстерү; 

• тҿрле миллҽт халыклары арасында дуслык тҽрбиялҽү, ҽхлакый нормаларны үстерү һҽм 

укучыларның рухи дҿньясын баету, татар халкының сҿйлҽм этикеты белҽн таныштыру. 

Ҥстерелешле бурычлар: 

 укучыларның тапкырлыгын һҽм зирҽклеген үстерү; 

 укучыларны мҿстҽкыйль эзлҽнү-тикшеренү эшенҽ җҽлеп итү; 

 тҿрле сүзлеклҽрдҽн файдалана белүне үстерү; 

 шҽхси һҽм коллектив эшчҽнлектҽ китап белҽн эшлҽргҽ ҿйрҽтү. 

Укучыларның дҽрестҽге эшчҽнлеген оештыру түбҽндҽге принципларга нигезлҽнҽ: 

 кызыксындыру уяту; 

 фҽннилек; 
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 аңлылык һҽм активлык; 

 күрсҽтмҽлелек; 

 аңлаешлылык; 

 теория белҽн практиканың үзара бҽйлҽнеше; 

 укучыларга шҽхси якынкилү. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек һҽр укучыга шҽхси якын килүне, аның сҽлҽтен исҽпкҽ 

алып, ҽлеге сҽлҽтне аеруча уңышлы кулланырга, укучыларның танып белүдҽге һҽм 

тормыш-кҿнкүрештҽге мҽнфҽгатьлҽрен тулырак канҽгатьлҽндерергҽ мҿмкинлек бирҽ. 

Сыйныф, предмет дҽреслҽреннҽн аермалы буларак, дҽрестҽн тыш эшчҽнлек 

сҽгатьлҽрендҽ бик аз язалар һҽм күп сҿйлилҽр. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең формалары:  

 түгҽрҽк; 

 эшлекле уеннар һҽм уен элементлары; 

 индивидуаль эш;  

 тҿркемнҽрдҽ эш; 

 проект эшчҽнлеге; 

 фҽнни-эзлҽнү тикшеренү эшчҽнлеге;  

 экскурсиялҽр. Практика. 

Тҿп метод һҽм технологиялҽр: 

 тҿрле югарылыктагы укыту технологиясе; 

 үстерелешле укыту; 

 хезмҽттҽшлектҽ укыту технологиясе; 

 коммуникатив технология. 

Технологиялҽрне һҽм методикаларны сайлап алу укучының универсаль уку 

гамҽллҽрен һҽм шҽхси сыйфатларын үстерү максатларында укуны дифференциация-

лҽү һҽм индивидуальлҽштерү зарурлыгына бҽйле. 

Укучылар эшчҽнлеген оештыруның тҿрлҽре: уен эшчҽнлеге, танып-белү 

эшчҽнлеге, проблемалы- кыйммҽти аралашу, вакытны дҿрес кулланып, укучыларның 

буш вакытын мавыктыргыч оештыру, ҽдҽби иҗади эшчҽнлек. 

Курсның уку планындагы урынын билгелҽҥ (тасвирлау): 

Программа 2 елга исҽплҽнгҽн. Дҽреслҽр атнага бер тапкыр 5-6 нчы сыйныфлар-

да 40 минут үткҽрелҽ. Программаны ҿйрҽнү курсы 5-6 нчы сыйныф укучыларына 

исҽплҽнгҽн.  

Планлаштырылган нҽтиҗҽлҽр 

5 нче сыйныф 

Шҽхескҽ юнҽлтелгҽн нҽтиҗҽлҽр: 

 кешелҽр тормышында туган тел һҽм сҿйлҽмнең мҿһим роль уйнавына тҿшенҽ алу; 

 текстны эмоциональ кичерешлҽр белҽн укый алу, үз хисеңне чагылдыра белү; 

 башкаларның хислҽрен аңлый алу, аларның хҽленҽ керҽ белү, уртаклашу; 

 укылган ҽсҽр геройлары һҽм аларның эш-адымнарына үзбҽя бирү. 

Метапредмет нҽтиҗҽлҽр: 

Регулятив УУГ: 
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 укытучы ярдҽмендҽ эшчҽнлекнең максатын билгели һҽм формалаштыра алу;  

 материал белҽн эшлҽү вакытында үз фаразыңны ҽйтергҽ ҿйрҽнү; 

 укытучы тҽкъдим иткҽн план буенча эшлҽргҽ ҿйрҽнү.  

Танып белү УУГ: 

 сорауларга җавапларны текстлардан, рҽсемнҽрдҽн таба алу;  

 сыйныф һҽм укытучының уртак эшчҽнлегенҽ йомгак ясап, нҽтиҗҽ чыгара белү. 

Коммуникатив УУГ: 

 үз фикерлҽреңне язып һҽм телдҽн сҿйлҽп (җҿмлҽлҽр яки зур булмаган текст 

ярдҽмендҽ) бирҽ белү; 

 башкаларның сҿйлҽмен тыңлый һҽм аңлый алу; 

 парларда һҽм тҿркемнҽрдҽ эшлҽргҽ ҿйрҽнү;  

 тҿрле рольгҽ (лидер, башкаручы һҽм башка рольлҽр) керҽ белү. 

6 нчы сыйныф 

Шҽхескҽ юнҽлтелгҽн нҽтиҗҽлҽр: 

 кешелҽр тормышында туган телнең һҽм сҿйлҽмнең мҿһим роль уйнавына тҿшенҽ алу; 

 текстны эмоциональ кичерешлҽр белҽн укый алу, үз хисеңне чагылдыра белү; 

 башкаларның хислҽрен аңлый алу, аларның хҽленҽ керҽ белү, уртаклашу; 

 башка кешелҽрнең телдҽн һҽм язмача ҽйтелгҽн сҿйлҽм үзенчҽлеклҽренҽ (сҿйлҽм 

интонацисе, темпы, тоны; сүзлҽр һҽм тыныш билгелҽрен сайлау үзенчҽлеге: нокта яки 

күпнокта, нокта яки ҿндҽү билгесе) игътибар итҽ белү. 

Метапредмет нҽтиҗҽлҽр: 

Регулятив УУГ: 

 укытучы ярдҽмендҽ эшчҽнлекнең максатын билгели һҽм формалаштыра алу;  

 материал белҽн эшлҽү вакытында үз фаразыңны ҽйтергҽ ҿйрҽнү; 

 укытучы тҽкъдим иткҽн план буенча эшлҽргҽ ҿйрҽнү.  

Танып белү УУГ: 

 сорауларга җавапларны текстлардан, рҽсемнҽрдҽн таба алу;  

 сыйныф һҽм укытучының уртак эшчҽнлегенҽ йомгак ясап, нҽтиҗҽ чыгара алу; 

 хҽбҽрне бер формадан икенче формага үзгҽртҽ алу: зур булмаган текстларны 

җентеклҽп сҿйли белү. 

Коммуникатив УУГ: 

 үз фикерлҽреңне язып һҽм телдҽн сҿйлҽп (җҿмлҽлҽр яки зур булмаган текст 

ярдҽмендҽ) бирҽ белү; 

 башкаларның сҿйлҽмен тыңлый һҽм аңлый алу; тыңлау алымнарын куллану: тема 

һҽм тҿп сүзлҽрне теркҽү; 

 текстны сҽнгатьле уку һҽм сҿйлҽү;  

 укытучы ярдҽмендҽ классташларың янында үз-үзеңне тоту белү һҽм аралаша алу 

кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү, бҽялҽү һҽм үзбҽя бирү турында килешҽ алу һҽм аларны үтҽү; 

 парларда һҽм тҿркемнҽрдҽ эшлҽргҽ ҿйрҽнү; тҿрле рольгҽ (лидер, башкаручы һҽм 

башкарольлҽр) керҽ белү. 
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5 сыйныф ҿчен оештыру формалары һҽм эшчҽнлек тҿрлҽре кҥрсҽтелгҽн 

дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең эчтҽлеге 

1 бҥлек. Халык авыз иҗаты (6 сҽг.) 

1 тема. Халык авыз иҗаты жанрлары. (1 сәг.) 

Халык авыз иҗаты буларак фольклор турында тҿшенчҽ. Халык авазы иҗаты 

жанрлары белҽн танышу (мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр, табышмаклар. мҽзҽклҽр, бишек 

җырлары). Табышмаклар чишү.  

2-3 темалар. Мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. (2сәг.) 

Ата-бабаларыбызның рухи дҿньясы, идеаллары белҽн танышу. Укучыларның сүзлек 

запасын киңҽйтергҽ ярдҽм итү. Тема буенча мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр, табышмаклар 

туплау. «Телҽгеңне тормышка ашыру ҿчен - тырышлык куй» дигҽн класс альбомы 

тҿзү һҽм аны балаларның рҽсемнҽре белҽн бизҽү.  

4 тема. Җырлар. Бишек җырлары. (1 сәг.)  

Татар халык җырлары белҽн танышу, ҿйрҽнү, сҽхнҽлҽштерү. Фольклор бҽйрҽмнҽренҽ 

бару, җырлар тыңлау. Татар җырчылары И.Шакиров, С. Фҽтхетдинов иҗаты белҽн 

танышу. Татар халык хорларының чыгышларын тыңлау.  

5-6 темалар. Татар халык әкиятләре. (2 сәг.) 

Татар халык ҽкиятлҽре белҽн танышу аркылы, без татар теленең матурлыгын 

аңлату.Татар теленең байлыгын, күркҽмлеген һҽм сихри кҿчен күрсҽтү.  

Укучыларның үзлҽренҽ дҽ ҽкиятлҽр иҗат итҽргҽ булышу. Аларны «Минем беренче ҽки-

ятлҽрем»дип исемлҽнгҽн гомуми сыйныф ҽкиятлҽр китабына туплау. Ҿйрҽнгҽн ҽкиятлҽр 

буенча рҽсемнҽр, кул эшлҽре конкурслары үткҽрү. «Таңбатыр» ҽкиятен сҽхнҽлҽштерү. 

Ата-бабаларыбызның рухи дҿньясы, идеаллары белҽн танышу. Укучыларның сүзлек 

запасын киңҽйтергҽ ярдҽм итү. 

2 бҥлек. Татар халкының кҿнкҥреш ҥзенчҽлеклҽре. 

7-8 темалар.Татар йорты интерьеры. (2сәг.)  

Укучыларны борынгы татар йортын тҿзеклҽндерү үзенчҽлеклҽрен ҿйрҽтү. Борынгы 

җиһазлар, аны ҽзерлҽү серлҽре белҽн таныштыру. 

Мҽктҽп музеенда булу.  

«Татар йорты» рҽсемнҽр конкурсы.  

3 бҥлек. Декоратив-гамҽли сҽнгать тҿре буларак татар костюмы. 

9 тема. Татар милли киеменең үсеш тарихы. Костюм элементлары.  

Татар халык костюмы элементлары белҽн танышу (калфак, читек, күлмҽк, түбҽтҽй). 

«Татар халкының мирасы» дигҽн альбом тҿзү. 

10 тема. Орнамент-татар костюмының структур элементы. 

Татар халык орнаменты белҽн танышу. Орнаментны сҽнгати һҽм мҽдҽни-тарихи 

үзенчҽлек буларак ҿйрҽнү. 

4 бҥлек. Милли кухня. 

11 тема. Татар кухнясының үзенчәлекләре. 

Татар ашларының үзенчҽлеклҽре белҽн танышу. Гади ризык ҽзерлҽү рецептлары 

белҽн ҿйрҽнү. 

12 тема. Чәкчәк һәм өчпочмак әзерләү рецептлары. 
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Татар ашларының үзенчҽлеклҽре белҽн таныштыру. «Татар халык ашлары» темасына 

презентация тҿзү.  

5 бҥлек. Халык биюлҽре. (2 сҽг.) 

13 тема. Татар халык биюенең үзенчәлекләре. 

Татар биюенең традицион хореографиясе белҽн танышу. Татар биюенең тҿрлҽре. 

«Каз канаты» татар халык биюе турында видеофильм карау. 

14 тема. Татар халык биюе «Әпипә»  

Ҽпипҽ бию композициясе белҽн танышу. Биюдҽ тҿп хореография хҽрҽкҽтлҽрен ачыклау. 

6 бҥлек. Татар халкының традициялҽре һҽм гореф-гадҽтлҽре. (3 сҽг.) 

15 тема. Дини бәйрәмнәр: Корбан бәйрәме, Ураза бәйрәме.  

Татар халкының традицион дини бҽйрҽмнҽре белҽн танышу. Бу бҽйрҽмнең характер-

лы үзенчҽлеклҽре, татар халкы ҿчен тарихи ҽһҽмияте. ―Татар халык бҽйрҽмнҽре» 

темасына презентация карау. 

16-17 темалар. «Аулак өй», «Каз өмәсе» - татар халкының йола бәйрәмнәре. «Аулак 

өй» бәйрәмен сәхнәләштерү. 

Татар халкының кҿнкүреш бҽйрҽмнҽре белҽн танышу. «Аулак ҿй» видеофильмын ка-

рау. «Татар бҽйрҽмнҽре һҽм йолалары» темасына альбом тҿзү. Рҽсем конкурсы 

үткҽрү. 

7 бҥлек. Туган тел серлҽре.(18 сҽг.) 

18 тема. Татар теленең алфавиты.  

Татар теле алфавитын ҿйрҽнү: хҽрефлҽрнең дҿрес атамасы, ҽйтелеше, аларның эзлекле-

леге. Рус һҽм татар алфавитының аермасы.Татар халкының рухи һҽм сүз байлыгы турын-

да ҽңгҽмҽ: «Туганлык буенча кемнең кем булуы», «Кем күбрҽк?», «Сүзлҽр чылбыры».  

20 тема. Авазларның классификациясе. Сузык авазлар.  

Сҿйлҽм авазлары. Сүздҽге авазлар составының берлеген һҽм аның мҽгънҽсен билге-

лҽү. Сүздҽ авазларның санын һҽм эзлеклелеген билгелҽү. Бер яки берничҽ аваз белҽн 

аерыла торган сүзлҽрне чагыштыру.«Дҿрес яз», «Бары тик яхшы» уеннары. Игътибар 

һҽм чисталык конкурсы. Яхшы сүзлҽр парады. Сузык авазларны кабатлау.  

21-22 темалар. Тартык авазлар.  

Яңгырау һҽм саңгырау тартыкларны аеру, яңгыраулык һҽм саңгыраулык буенча 

парлы һҽм парсыз авазларны билгелҽү. 

Авазларның сыйфат характеристикасын билгелҽү: парлы — парсыз, яңгырау- 

саңгырау тартыклар. 

23-24 темалар. Фонетик анализ тҽртибе.  

Фонетик анализ тҽртибе белҽн танышу. Табышмаклар чишү. Авазларның ҽйтелеше 

буенча күнегүлҽр эшлҽү. «Ҿч кыз» татар халык ҽкияте.. 

25-26 темалар. Лексика. Сүзнең сүзлек составы.  

Татар теле лексикасының «яхшы сүзлҽргҽ» бай булуы турында ҽңгҽмҽ. Роберт 

Миңнуллинның «Ҽни, мин кҿчек күрдем» шигыре ҿстендҽ эшлҽү.«Исҽнлҽшҽ 

белҽсезме?» уены. Ҽлеге темага караган текстлар белҽн эшлҽү. 

27-28 темалар. Синонимнар, антонимнар, омонимнар. 
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Синоним сүзлҽр белҽн танышу. «Синонимнар нҽрсҽне белдерҽ?» – ҽңгҽмҽ. Синоним 

сүзлҽрне тексттан табу.  

Антоним сүзлҽр белҽн танышу. Татар телендҽ антонимнар куллану очраклары. 

«Хҽерче һҽм ике бай» дип аталган татар халык ҽкиятендҽге антонимнарны билгелҽү. 

«Кирҽкле сүзлҽрне сайла» уены. Антоним сүзлҽрне сайлау ҿстендҽ эш. Укытучының 

татар телендҽ антонимнарның роле турында сҿйлҽве. 

29 тема. Морфология. Сүз төркемнәренең классификациясе. 

Сүз тҿркемнҽренең классификациясе турында белемнҽрне тирҽнҽйтү һҽм киңҽйтү. «Мор-

фология». «Исем». Орфоэпик нормаларны үтҽп, сүзлҽрнең дҿрес ҽйтелешенҽ ҿйрҽтү.  

30 тема. Сүз төркеме буларак исем. 

Исем сүз тҿркеме турында тҿшенчҽ. Уртаклык һҽм ялгызлык исемнҽр. Исемнҽрнең 

нинди сорауларга җавап бирүен; исемнҽрнең морфологик билгелҽрен кабатлау.  

31 тема. Сүз төркеме буларак сыйфат. 

Мҿстҽкыйль сүз тҿркеме буларак сыйфатлар белҽн танышу, аңа хас үзенчҽлеклҽр. 

Сыйфатларның ясалышы белҽн таныштыру. Сҿйлҽм культурасы үсеше. Орфоэпия 

һҽм фонетика.  

32-33 темалар. Сүз төркеме буларак фигыль. 

Татар теленең морфологиясе белҽн танышуны дҽвам итү. Сүз тҿркеме буларак 

фигыль белҽн танышу. Тҿрле аңлатмалы сүзлеклҽр белҽн эшлҽү, татар телендҽ яңа 

сүзлҽр барлыкка килү тарихы белҽн танышу. 

34 тема. Йомгаклау дәресе. Белемлеләр конкурсы.«Бҽхетле очрак» интеллектуаль уены. 

5 нче сыйныф ҿчен тематик план 

Эшчҽн-

лекнең 

(дҽрес) 

тҽртип 

саны 

Тема Сҽгать саны 

Бар-

лыгы 

Тео-

рия 

Прак

тика 

1 нче бҥлек. Халык авыз иҗаты– 6 сҽгать 

1 Халык авыз иҗатының жанр тҿрлҽре. 1 1  

2 Мҽкальлҽр 1  1 

3 Ҽйтемнҽр. 1  1 

4 Җырлар. Бишек җырлары.  1  1 

5 Татар халык ҽкиятлҽре. 1 1  

6 Татар халык ҽкиятлҽре. 1  1 

2 нче бҥлек. Татарларның кҿнкҥреш ҥзенчҽлеклҽре – 2 сҽгать 

7 Татар ызбасының (ҿенең) җиһазлары. (Интерьер)  1 1  

8 Татар ызбасының (ҿенең) бизҽлеше. 1  1 

3 нче бҥлек. Декоратив-гамҽли сҽнгатьнең бер тҿре буларак татар костюмы – 2 

сҽгать. 

9 Татар милли костюмының үсеш тарихы. Костюмның 

ҿлешлҽре (элементлары). 

1 1  
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10 Татар костюмының аерылгысыз (структур) ҿлеше 

буларак орнамент. 

1  1 

4 нчебҥлек. Милли ризыклар– 2 сҽгать 

11 Татар милли ашларының үзенчҽлеге.  1 1  

12 «Чҽкчҽк», «Ҿчпочмак» кебек ризыкларны ҽзерлҽү ре-

цепты. 

1  1 

5 нче бҥлек. Халык биюлҽре - 2 сҽгать 

13 Татар халык биюенең үзенчҽлеге. 1 1  

14 Татар халык биюе «Ҽпипҽ». 1  1 

6 нчы бҥлек. Татар халкының традициялҽре һҽм гореф-гадҽтлҽре – 3 сҽгать 

15 «Корбан» һҽм «Ураза» дини бҽйрҽмнҽре. 1 1  

16 «Аулак ҿй», «Каз ҿмҽсе» - татар халкының гореф-

гадҽтлҽре.  

1  1 

17 «Аулак ҿй» бҽйрҽмен сҽхнҽлҽштерү. 1  1 

 7 нче бҥлек.Туган телнең серлҽре – 17 сҽгать 

18 Татар алфавитының серле яклары. 1 1  

19 Үз авазларыбыз!  1  1 

20 Ҽй, бу кызык сузык авазлар! 1  1 

21 Тартыламы, сузыламы тартык авазлар? 1  1 

22 Тартык, тартык аваз дибез... 1  1 

23 Авазларны фонетик яктан тикшерү ничек була? 1 1  

24 Сүз тҿзелеше. Кушабызмы, ялгыйбызмы, аерабызмы? 1  1 

25 Лексика - сүзлҽрме ул? 1  1 

26 Сүзлеклҽр. 1 1  

27 Ҽһҽ, белдем синоним һҽм антонимнарны! 1  1 

28 Омонимнар – «омон» белҽн бҽйлҽнгҽнме ҽллҽ? 1  1 

29 Морфологиянең нҽрсҽ икҽненҽ тҿшенҽсезме? 1 1  

30 Сүз тҿркеме буларак исем ничек була ул? 1  1 

31 Сыйфат – ул кеше сыйфатымы? Ҽллҽ... 1  1 

32 Фигыльме, «фигель»ме? 1  1 

33 Фигыль сүз тҿркеменең нинди кызык яклары була 

икҽн?! 

1  1 

34 Йомгаклау. Белемлелҽр конкурсы. 1  1 

Барлыгы: 34 11 23 

 

6 нчы сыйныф ҿчен дҽрестҽн тыш эшчҽнлек курсының эшчҽнлек тҿрлҽре һҽм 

оештыру формалары кҥрсҽтелгҽн эчтҽлеге  

1нче бҥлек. Татар халкының милли традициялҽре – 10 сҽгать 

Халык традициялҽре, гореф-гадҽтлҽре, бҽйрҽмнҽре, йолалары, халык уеннары, 

милли кием үзенчҽлеклҽре. 
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Танып белү эшчҽнлеге белҽн бҽйле темалар түбҽндҽге юллар белҽн чишелҽ: 

- балаларга этнографик характердагы мҽгълүмат бирү: үзенчҽлекле милли исемнҽр, 

милли кием, милли ризыклар, халык бҽйрҽмнҽре, халык уеннары; 

- халык традициялҽренҽ карата үз мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ алу ҿчен практик рҽвештҽ 

сынлы сҽнгать материалларын үзлҽштерү. 

2 нче бҥлек. Халык иҗаты – 15 сҽгать 

Иҗади эшчҽнлек белҽн бҽйле темалар түбҽндҽге юллар белҽн чишелҽ: 

- балаларга халык геройлары, милли шагыйрьлҽр, язучылар, спортчылар, гореф-

гадҽтлҽр, йолалар турында мҽгълүмат бирү; 

- балаларның фольклорны: ҽкиятлҽр, мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр, бишек һҽм юату җырлары 

практик рҽвештҽ үзлҽштерүлҽре, ҿйрҽнүлҽре. 

Халык авыз иҗаты турында гомуми тҿшенчҽ. Фольклор жанрлары белҽн 

танышу. Ҽкиятлҽр, мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр, табышмаклар. Аларда халык акылы һҽм 

күзҽтүчҽнлегенең чагылышы.  

Табышмак, мҽкаль һҽм ҽйтемнҽрнең сҽнгать үзенчҽлеге.  

Мҽкаль һҽм ҽйтемнҽрдҽ халык зирҽклеге чагылышы: туган җиргҽ мҽхҽббҽт; 

хыянҽт, битарафлык, ялган һҽм ялкаулыкны фаш итү. Мҽкальлҽрнең туры һҽм 

күчерелмҽ мҽгънҽсе. Татар халкының табышмак, мҽкаль һҽм ҽйтемнҽре, аларны рус 

вариантлары белҽн чагыштыру, уртак һҽм аермалы якларын ачыклау. 

3 нче бҥлек. Туган телдҽ аралашу – 9 сҽгать 

Татар халкының тарихи үсеше. Түбҽндҽге бүлек - йомгаклау бүлеге булып тора 

һҽм барлык үткҽн материалны ныгытуны күздҽ тота.  

Коммуникатив эшчҽнлек белҽн бҽйле темалар түбҽндҽге юл белҽн чишелҽ: 

- татар халкының барлыкка килү тарихы, архитектура, тарихи, экологик истҽлеклҽр, 

тарихи шҽхеслҽр, күренекле ҽһеллҽр, халык геройлары турында күзаллауны киңҽйтү; 

- татар халкының тҿп һҽм традицион хезмҽт тҿрлҽре үзенчҽлеклҽрен мҿстҽкыйль рҽ-

вештҽ тикшерүлҽре: халык кҽсеплҽре һҽм һҿнҽрлҽре, кҿнкүреше, гаилҽдҽге хуҗалык 

эшлҽре. Бу эшкҽ ата-аналар да җҽлеп ителҽ. Алар балаларына чын тарихи фактлар та-

нырга, таныштыру ҿчен материал җыярга ярдҽм итҽлҽр, йорт хуҗалыгында тҿрле эш 

йҿклилҽр, хезмҽткҽ ҿйрҽтҽлҽр. 

6 нчы сыйныф ҿчен тематик план 

Эшчҽн-

лекнең 

(дҽрес) 

тҽртип 

саны 

Тема Сҽгать саны 

Бар-

лыгы 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 бҥлек. Татар халкының милли традициялҽре – 10 сҽг. 

1 Идел буе татарлары. Татар телендҽ сҽламлҽү сүзлҽре. 1 1  

2 Татар милли киеме. Рҽсемнҽр, модельлҽштерү. 1  1 

3 Халык бҽйрҽмнҽре һҽм халык традициялҽре. Татар ха-

лык бҽйрҽме-Сабантуй. Бҽйрҽмнең барлыкка килү та-

рихы. 

1 1  
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4 Нҽүрүз, Сҿмбелҽ, Нардуган милли бҽйрҽмнҽре 1  1 

5 Декоратив-гамҽли сҽнгать. Татарларның зҽркҽн бизҽнү 

ҽйберлҽре. Баш һҽм муен-күкрҽк бизҽнү ҽйберлҽре 

1 1  

6-7 Татар орнаменты үрнҽклҽре. Татар чигүе. Сҿлге, 

җҽймҽ, эскҽтерлҽр чигү. Чигү техникасы. 

2 1 1 

8 Татар милли кухнясы: традициялҽр һҽм гореф-гадҽтлҽр. 

Татар ашларының үзенчҽлекле яклары, үзенчҽлеклҽре. 

1 1  

9-10 Күрше халыкларның гореф-гадҽтлҽрен үстерүгҽ йо-

гынтысы. Татлы визит карточкасы, чҽкчҽк - иң яхшы 

сувенир. 

2 1 1 

2 бҥлек. Халык иҗаты – 15 сҽгать  

11 Шигъри иҗат тҿрлҽре һҽм жанрлары. Йола фольклоры. 1 1  

12 Татар бишек җырлары. Татар музыкасы. 1  1 

13 Балалар китаплары, газеталар, журналлар белҽн татар 

телендҽ танышу. Җыр иҗаты. Халык уены ка-

гыйдҽлҽре белҽн танышу. 

1  1 

14-16 М. Җҽлил ҽсҽрлҽре белҽн танышу. 3 1 2 

17-19 Г. Тукай ҽсҽрлҽре белҽн танышу. 3 1 2 

20-21 Музыкаль мҽдҽният. Иң киң таралган музыка корал-

лары-быргы, сорнай, курай.  

2 1 1 

22-25 Татар композиторлары Рҿстҽм Яхин, Сара Садыйкова, 

Салих Сҽйдҽшев, Луиза Батыр-Болгари. 

4 2 2 

3 бҥлек. Туган телдҽ аралашу – 9 сҽгать 

26 Алфавиттан шигырь тҿзеп буламы? 1 1  

27 Авазларны сузып җырлап карыйбыз.  1  1 

28 Тартык авазларның ҽйтелешендҽге үзенчҽлеклҽрне 

хҽтерлисеңме? 

1  1 

29 Татар теле морфологиясе русныкыннан аерыламы? 1 1  

30 Исем сүз тҿркеме– кеше исемнҽреме ул? 1  1 

31 Нигҽ сыйфат дип кушканнар? 1  1 

32 Фигыльлҽрдҽге кызык-мызыклар. 1  1 

33 Алмашлык алмашка! 1  1 

34 Тел белеменең бер бүлеге буларак синтаксис. 1 1  

Барлыгы: 34 15 19 

 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасының 

методик яктан тҽэмин ителеше 

Программа түбҽндҽге алымнарны кулланып эш итүне күздҽ тота: 

- сүз белҽн (хикҽя, ҽңгҽмҽ, аңлату, бастырылган чыганак белҽн эш); 

- күрсҽтмҽ (плакатлар, таблицалар, схемалар, рҽсемнҽр, презентациялҽр); 

- практик (телдҽн, язмача, график күнегүлҽр); 



22 

- проблемалы-эзлҽнүле (эвристик һҽм проблемалы- эзлҽнүле ҽңгҽмҽлҽр); 

- мҿстҽкыйль эш (күзҽтү, проблема чишү, кирҽкле алым һҽм гамҽллҽрне ныгыту 

күнегүлҽре); 

- уен (рольле, дидактик, үстерелешле уеннар, сҽхнҽлҽштерү һ.б.) 

Эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлҽрен тикшерҥ 

Нҽтиҗҽлҽрне тикшерү ҿчен түбҽндҽге формаларны куллану күздҽ тотыла: 

- кереш (контроль), укучыларның шҽхси үсешен ачыклау - ел башында һҽм ел 

ахырында (Таблица 1); 

- белем бирү программасын үзлҽштерү дҽрҽҗҽсен тикшерү – 1 нче яртыеллык һҽм 2 

нчеяртыеллыкта (Таблица 2); 

- йомгаклау – һҽр бүлекне тҽмамлаганнан соң (уен-конкурс, КВН, практик эш, 

презентация, концерт, сҽхнҽдҽ чаралар күрсҽтү, конференциялҽрдҽ катнашу һ.б.).  

Программа белҽн эшлҽүнең нҽтиҗҽлҽре 3 дҽрҽҗҽдҽ тикшерелҽ: 

Нҽтиҗҽлҽрнең беренче дҽрҽҗҽсе — укучының берлҽшмҽдҽ иҗтимагый белемгҽ 

ия булуы (җҽмгыятьтҽге нормалар, аның тҿзелеше, анда үз-үзеңне тоту формалары 

турында беренчел күнекмҽлҽр, берлҽшмҽдҽ бирелгҽн материалны беренчел кабул итү, 

берлҽшмҽ эшлҽрендҽ актив катнашу). 

Нҽтиҗҽлҽрнең икенче дҽрҽҗҽсе — укучы алган белемнҽрне кулланып җҽмгыять-

нең тҿп кыйммҽтлҽренҽ тҿшенҽ алуы (кеше, гаилҽ, Туган ил, табигать, тынычлык, белем, 

хезмҽт, мҽдҽният), ул белемнҽрне мҽктҽп күлҽмендҽ үткҽрелгҽн чараларда катнашып, 

раслый алуы, димҽк, социаль чынбарлыкка дҿрес мҿнҽсҽбҽттҽ була алуга ирешүе.  

Нҽтиҗҽнең ҿченче дҽрҽҗҽсе — укучының җҽмгыятьтҽ мҿстҽкыйль эш итү тҽҗри-

бҽсенҽ ия булуы. (Район, шҽһҽр, республика күлҽмендҽ үткҽрелгҽн чараларда катнаша 

алуы.) 
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Баланың берлҽшмҽдҽ шҽхси ҥсешен исҽпкҽ алу (ел башы) 

№ Баланың исеме, 

фамилиясе 

Сыйфатлары 
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Карточканы тутыру кагыйдҽлҽре 

Һҽр баланы күзҽтеп, аның үз-үзенең тотышына анализ ясаганнан соң, балага туры килгҽн сыйфат критерийын сайлап алып, 

таблицаны тутырырга кирҽк. Аңа туры килгҽн сыйфат турысына ―+‖ тамгасы куярга кирҽк. 

Укытучының ФИО ______________________________ 

Берлҽшмҽнең исеме _____________________________ 

1 – түбҽн дҽрҽҗҽ; 2 – урта дҽрҽҗҽ; 3 –югары дҽрҽҗҽ 

 

Белем бирҥ процессы нҽтиҗҽлҽре картасы 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Баланың исеме, фамилиясе 
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Бик югары - 4 б федераль казанышлар – 4 б  берлҽшмҽ – 0,5 б 

Югары - 3 б  республика – 3 б 

Уртача – 2 б  шҽһҽркүлҽм– 2 б 

Түбҽн - 1 б район – 1 б 

 

Белем бирҥ процессы 

 

Берлҽшмҽ исеме _________________________________________________________________________ 

Укытучының ФИО ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Үткҽрү вакыты___________________________________________________________________________ 

Уткҽрелү урыны__________________________________________________________________________ 

Үткҽрү формасы_________________________________________________________________________ 

Кайсы сыйныф___________________________________________________________________________ 

Уку елы________________________________________________________________________________ 

Берлҽшмҽдҽге бала саны:__________________________________________________________________ 

Диагностика үткҽрү вакытында катнашучыларның саны; _____________________ 

Диагностика нҽтиҗҽлҽре буенча: 

Бик югары БОК (ЗУН) (13-16 балл)___________________________(балалар саны)______ 

Югары БОК (ЗУН) (9-12 балл)_________________________________( балалар саны)______ 

Уртача БОК (ЗУН) (6-8 балл)___________________________________ (балалар саны )_____ 

Түбҽн БОК (ЗУН) (4-5 балл)_____________________________________( балалар саны)____ 

Мониторинг ________________________________________ 

Алардан: ________________________________________ 

Авыру сҽбҽпле:___________________________________________________________________________ 

Китүчелҽр:_____________________________________________________________________________ 

Укытучы: ______________________________________ 
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“Халкыбызның кҥңел җҽҥһҽрлҽре”  

дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы 

(гомуммҽдҽни юнҽлеш) 

5 нче сыйныф 

Фәхриева Лилия Госмановна, Казан шәһәре Совет районы“108 нче төп гомуми белем 

мәктәбе”гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең беренче 

квалификацион категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Аңлатма язуы 

Программа юнҽлеше: гомуммҽдҽни 

Укучыларның яше: 11 яшь 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне оештыру формасы: түгҽрҽк 

 

Тҿп гомуми белем бирүнең ФДББС шартларында дҽрестҽн тыш эшчҽнлек 

түбҽндҽге норматив документлар һҽм материалларга нигезлҽнеп оештырыла:  

– Россия Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының «Гомуми белем бирү федераль дҽүлҽт 

белем бирү стандартларын керткҽндҽ дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне оештыру турында» 

хаты, 12 май 2011 ел, №03- 296;  

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гомуми белем бирү оешмаларында укыту шартларына һҽм 

укытуны оештыруга санитар-эпидемиологик талҽплҽр»;  

– СанПиН 2.4.4.1251-03 «Балаларга ҿстҽмҽ белем бирү оешмаларына санитар-

эпидемиологик талҽплҽр»;  

– Россия Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының «Гомуми белем бирү оешмаларында 

тҽрбия бирү компонентын үстерү Программасының юнҽлеше турында» хаты, 13 май 

2013 ел, № ИР-352/09; 

– Россия Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының «Гомуми белем бирү оешмаларында 

тҽрбия бирү компонентын үстерү Программасын тормышка ашыруда чаралар исемлеген 

формалаштыру буенча тҽкъдимнҽр турында» хаты, 12 июль 2013 ел, № 09-879; 

– РФ Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының методик хаты № 09-1672, 18.08.2017 ел.  

Бүгенге кҿндҽ Россия белем бирү системасының тҿп максаты булып тирҽн 

белемле укучылар тҽрбиялҽп үстерү генҽ түгел, ҽ бар яктан да камил шҽхес тҽрбиялҽү 

тора. Укучы шҽхесе педагогиканың игътибар үзҽгенҽ куела. Бу максатны тормышка 

ашыру ҿчен баланы һҽрьяклап үстерүгҽ юнҽлдерелгҽн ―Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек‖ 

бүлеген үз эченҽ алган яңа буын федераль дҽүлҽт белем стандарты булдырылды. 

Балага рухи-ҽхлакый үсеш һҽм тҽрбия бирүнең тҿп документаль нигезен ―Россия 

Федерациясендҽ мҽгариф турында‖гы Законы, ФДББС, Россия гражданинына рухи-

ҽхлакый үсеш һҽм тҽрбия бирү Концепциясе тҽшкил итҽ. Стандартта мондый юллар 

бар: ―Гомуми белем бирүнең башлангыч баскычында рухи-ҽхлакый яктан үстерү һҽм 

тҽрбия бирүнең тҿп максаты булып Ватан язмышын үз язмышы итеп кабул итүче, үз 

иленең бүгенгесе һҽм килҽчҽге ҿчен җаваплылыгын аңлаучы, күпмиллҽтле Россия 

Федерациясе халыкларының рухи һҽм мҽдҽни гореф-гадҽтлҽре үрнҽгендҽ 

тҽрбиялҽнгҽн югары ҽхлаклы, иҗади, белемле Россия гражданины тҽрбиялҽү тора.‖  
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Федераль дҽүлҽт белем бирү стандартлары укучыларның аралаша белү 

осталыгына, билгеле күлҽмдҽ тел байлыгына ия булуына, эзлекле фикерли белү 

сҽлҽтенҽ, сҿйлҽм күнекмҽлҽренҽ ия булуын талҽп итҽ. 

Бу талҽплҽрне тормышка ашыруда тел һҽм ҽдҽбият дҽреслҽре генҽ түгел, ҽ дҽрес-

тҽн тыш эшчҽнлек тҽ зур файда китерҽ. Ҽлеге укыту формасы белем бирү процессының 

бер ҿлеше булып тора. Федераль дҽүлҽт белем бирү стандартлары да бу эшчҽнлекне 

тулысынча тормышка ашырырга мҿмкинлек бирҽ. Дҽрестҽн тыш чараларның тҿп 

максаты – дҽрестҽ каралган теоретик материалларны тирҽнтен ҿйрҽнү генҽ түгел, алган 

белемнҽрен стандарт булмаган мҽсьҽлҽлҽр чишүдҽ куллана белү күнекмҽлҽрен үстерү дҽ. 

Шулай ук балаларның яшь үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып тҿзелергҽ һҽм үткҽрү формасы 

буенча дҽрес системасыннан аермалы булырга тиеш. ―Халкыбызның күңел җҽүһҽрлҽре‖ 

дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы шуларны истҽ тотып тҿзелде. 

Татар теле буенча оештырыла торган дҽрестҽн тыш эшчҽнлек – бҿтен укыту-

тҽрбия процессының аерылгысыз бер ҿлеше. Дидактик, методик һҽм гамҽли яктан дҿрес 

оештырылган эш укучыларның белемнҽрен киңҽйтҽ. Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең 

педагогик яктан ҽһҽмияте тагын шунда: укучылар тел буенча дҽреслектҽ булмаган 

кызыклы материаллар белҽн танышалар, дҽрестҽн тыш чараларда катнашу нҽтиҗҽсендҽ 

алган белемнҽрен дҽрестҽге мҿстҽкыйль эш вакытында да файдалана алалар. 

Һҽр халык үзенҽ хас булган гореф-гадҽтлҽргҽ бай. Соңгы вакытта туган теле-

безгҽ, шулай ук борынгыдан килгҽн йолаларга игътибар бик нык артты, чҿнки татар 

халкының башка халыклар кебек үк тарихы, үткҽне бик бай, йола-бҽйрҽмнҽре һҽм 

уеннары да күп тҿрле. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасын тҿзегҽндҽ, укучыларны шушы халык 

бҽйрҽмнҽре һҽм йолалары үрнҽгендҽ тҽрбиялҽү, җыр-биюлҽрне ҿйрҽтү, шулар аша 

дуслык хислҽре тҽрбиялҽү, милли хислҽр, туган җиргҽ мҽхҽббҽт хислҽре тҽрбиялҽү 

алгы планга куелды. 

Укучыларны балалар шагыйрьлҽре, ҽсҽрлҽре белҽн тирҽнрҽк таныштыру, алар-

ның ҽсҽрлҽрен күбрҽк уку телҽге уяту максатлары да күздҽ тотылды. Укучылар шулай 

ук үткҽн темалар ярдҽмендҽ иҗади эш итеп шигырь, ҽдҽби ҽсҽр укырга ҿйрҽнеп, сҽх-

нҽдҽ күрҽ белү, тыңлый һҽм ишетҽ белү күнекмҽлҽрен үстерҽ ала. Укучылар югарыда 

күрсҽтелгҽн белем һҽм күнекмҽлҽрне камиллҽштерергҽ тиеш. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек татар теле, ҽдҽбияты, рҽсем, җыр сҽнгате, уеннар һҽм сҽх-

нҽ ҽсҽрлҽре бҽйлҽнештҽ бирелҽ. Дҽреслҽр халкыбызның гореф-гадҽтлҽрен, ҽдҽбиятын, 

мҽдҽниятын ҿйрҽнүгҽ нигезлҽнҽ. 

Укучыларның активлыгын, иҗади эшчҽнлеген, кызыксынучанлыгын үстерүгҽ 

күнекмҽлҽр формалаштыруга тҿрле иҗади биремнҽр, күнегүлҽр бирелҽ, эзлҽнү 

методы кулланыла. Программа бер елга исҽплҽнгҽн. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең максаты: 

- татар халкының бай ҽдҽбияты үрнҽклҽре аша татар теленең бҿеклегенҽ инандыру, 

телне ҿйрҽнү мохитен тудыру, татар телендҽ аралашырга, үз фикерен белдерергҽ ҿйрҽтү. 

- татар халкының рухи ҽхлакый сыйфатларын ныклап үзлҽштерү; 
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- туган якның тарихы һҽм мҽдҽнияте белҽн танышу, традициялҽрне һҽм милли 

бҽйрҽмнҽрне ҿйрҽнү; 

- укучыларда милли үзаң тҽрбиялҽү – халкыбыз тарихын яхшы белүче, миллҽте 

белҽн горурланучы шҽхеслҽр тҽрбиялҽү. 

- укучыларда ҽдҽбиятка, сҽнгатькҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽп, иҗади үсешлҽрен булдыру. 

Бурычлары: 

- укучыларның сүзлек хҽзинҽсен баету, аралаша белү күнекмҽлҽрен камиллҽштерү, 

үзара дустанҽ хезмҽттҽшлек булдыру; 

- танып-белү эшчҽнлеген, иҗади фикерлҽү сҽлҽтен камиллҽштерү; 

- тҿркем эчендҽ эшли, фикерлҽрне тыңлый белү; 

- укучыларны эзлҽнү-тикшеренү эшчҽнлегенҽ тарту, нҽтиҗҽ ясарга юнҽлеш бирү.  

- чыгыш ясау, аралашуга ҿйрҽтү, сҽнгатьле сҿйлҽм күнекмҽлҽрен үстерү. 

Эшчҽнлек тҿрлҽре: 

- уен эшчҽнлеге; 

- танып –белү эшчҽнлеге; 

- ҽдҽби-иҗади эшчҽнлек. 

Планлаштырган нҽтиҗҽлҽр: 

- татар халык авыз иҗатының жанр тҿрлелеге белҽн танышып бару; 

- туган якка карата мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү, җырлар, шигъри ҽсҽрлҽрне ҿйрҽнү; 

- сҽхнҽдҽ үзеңне иркен тоту, фикереңне ҽйтҽ белүне формалаштыру; 

- яшьтҽшлҽре, үзлҽреннҽн кечелҽр, ҿлкҽннҽр белҽн ҽхлак кагыйдҽлҽренҽ туры ки-

лерлек итеп аралашу; 

 - ҽти-ҽнилҽргҽ, ҿлкҽннҽргҽ, үзеңнҽн кечкенҽлҽргҽ карата кайгыртучан булу.  

Программаны тормышка ашыру барышында укучылар бер-берсе белҽн аралашыр-

га, тҿрле мҽгълүмат белҽн эшлҽргҽ ҿйрҽнергҽ, тикшеренү эшлҽре алып барырга, туган як, 

татар халкы мҽдҽнияты, традициялҽре турында күбрҽк мҽгълүмат тупларга тиешлҽр.  

Укытуның шҽхси нҽтиҗҽлҽре 

Гомуми белем бирү мҽктҽбен тҿгҽллҽгҽндҽ, укучының үзенҽ һҽм үзенең ҽйлҽнҽ-

тирҽсендҽге кешелҽргҽ, тормыштагы яшҽеш проблемаларына карата түбҽндҽге шҽхси 

кыйммҽтлҽре формалашкан булуы кҥзаллана: 

– шҽхесара һҽм мҽдҽниятара аралашуда татар теленҽ карата ихтирамлы караш 

булдыру һҽм аны яхшы ҿйрҽнү телҽге тудыру;  

– ҽхлакый кагыйдҽлҽрдҽ ориентлашу, аларны үтҽүнең мҽҗбүрилеген аңлау; 

– текстлардагы тҿрле тормыш ситуациялҽренҽ һҽм геройларның гамҽллҽренҽ 

гомумкешелек нормаларыннан чыгып бҽя бирү; 

– «гаилҽ», «туган ил», «мҽрхҽмҽтлелек» тҿшенчҽлҽрен кабул итү, «башкаларга кара-

та түземлелек, кайгыртучанлык», «кеше кадерен белү» кебек хислҽр формалаштыру.  

Укытуның метапредмет нҽтиҗҽлҽре 

Телгҽ ҿйрҽтү укучыларның фикер йҿртү, интеллектуаль һҽм иҗади сҽлҽтлҽрен 

үстерүгҽ, шулай ук реаль тормышта туган проблемаларны хҽл итү ҿчен кирҽк булган 

универсаль уку гамҽллҽрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыруга 

хезмҽт итҽ.  
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Укучыларда мҽгълүмати җҽмгыятьтҽ яшҽү һҽм эшлҽү ҿчен кирҽкле күнекмҽлҽр 

үстерелҽ. Укучылар, презентацион материаллар ҽзерлҽп, зур булмаган аудитория ал-

дында чыгыш ясарга ҿйрҽнҽ; укучыларда, компьютер яисҽ ИКТ нең башка чаралары 

белҽн эш иткҽндҽ, сҽламҽтлеккҽ зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу 

күнекмҽлҽре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

– фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

– тҿп мҽгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мҽгълүматның эчтҽлегенҽ бҽя бирҽ белү.  

Регулятив нәтиҗәләр: 

– уку хезмҽтендҽ үзеңҽ максат куя, бурычларны билгели белү;  

– эш тҽртибен аңлап, уку эшчҽнлеген оештыра, нҽтиҗҽле эш алымнарын таба белү; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сҽбҽбен аңлый, анализлый белү;  

– ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне формалаштыру;  

Коммуникатив нҽтиҗҽлҽр: 

– ҽңгҽмҽдҽшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирҽ белү; 

– ҽңгҽмҽдҽш белҽн аралашу калыбын тҿзү; 

– аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

– парларда һҽм күмҽк эшли белү; 

– мҽгълүматны туплау ҿчен күмҽк эш башкару; 

– ҽңгҽмҽдҽшең белҽн сҿйлҽшүне башлый, дҽвам итҽ, тҽмамлый белү. 

Укучыларның дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең тҽрбияви нҽтиҗҽлҽре ҿч дҽрҽҗҽ 

буенча бүленҽ.  

Нҽтиҗҽлҽрнең беренче дҽрҽҗҽсе — укучыларның социаль белем алулары 

(иҗтимагый нормалар, җҽмгыятьнең тҿзелеше, җҽмгыятьтҽ социаль яктан кабул 

ителҽ һҽм кабул ителми торган үз-үзеңне тоту формалары һ.б.), социаль 

чынбарлыкны һҽм кҿндҽлек тормышны аңлау.  

Нҽтиҗҽлҽрнең ҽлеге дҽрҽҗҽсенҽ ирешү ҿчен укучының (аның ҿчен мҿһим булган) 

уңай социаль белем һҽм кҿндҽлек тҽҗрибҽ чыганагы булган шҽхеслҽр — укытучылары 

белҽн үзара бҽйлҽнеше зур ҽһҽмияткҽ ия (нигездҽ, ҿстҽмҽ белем бирүдҽ).  

Нҽтиҗҽлҽрнең икенче дҽрҽҗҽсе — укучының җҽмгыятьнең база кыйммҽтлҽре-

нҽ карата булган борчылуларын һҽм позитив мҿнҽсҽбҽтлҽрен (кеше, гаилҽ, Ватан, 

табигать, дҿнья, белем, хезмҽт, мҽдҽният) алуы.  

Нҽтиҗҽлҽрнең ҽлеге дҽрҽҗҽсенҽ ирешү ҿчен укучыларның сыйныф, мҽктҽп дҽ-

рҽҗҽсендҽ, ягъни дустанҽ просоциаль тирҽлектҽ аралашулары зур ҽһҽмияткҽ ия. Нҽкъ 

менҽ шундый социаль тирҽлектҽ бала үзендҽ булдырылган социаль белемнҽрен прак-

тик яктан раслый, аларның кадерен белҽ башлый.  

Нҽтиҗҽлҽрнең ҿченче дҽрҽҗҽсе — укучының мҿстҽкыйль рҽвештҽ башкарган 

иҗтимагый гамҽллҽр тҽҗрибҽсен алуы. Бары тик мҿстҽкыйль рҽвештҽ башкарган 

иҗтимагый гамҽллҽр вакытында гына, ачык социумдагы эшчҽнлегендҽ, мҽктҽпнең 

дустанҽ тирҽлегеннҽн читтҽ генҽ яшь кеше, чынлыкта, социаль хезмҽткҽр, гражданин, 

ирекле кеше була ала. Нҽкъ менҽ шундый мҿстҽкыйль рҽвештҽ башкарган иҗтимагый 
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гамҽллҽр нигезендҽ генҽ алардан башка гражданинның һҽм гражданлык җҽмгыятенең 

яшҽешен күз алдына китереп булмаган батырлык, лаеклы эш-гамҽллҽргҽ ҽзер булу 

кебек тормышта бик кирҽкле тҽҗрибҽ алып була.  

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽренең ҿч дҽрҽҗҽсенҽ дҽ ирешү балаларда 

тҽрбия һҽм социальлҽшү эффектлары барлыкка килү мҿмкинлеген арттыра. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек дҽрҽҗҽлҽре: 

1 нче дҽрҽҗҽ: укучы иҗтимагый тормышны белҽ, аңлый. 

2 нче дҽрҽҗҽ: укучы иҗтимагый тормышны югары бҽяли. 

3 нче дҽрҽҗҽ: укучы иҗтимагый тормышта мҿстҽкыйль эшли белҽ. 

Кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽрне исҽпкҽ алу формасы: 

- уен эшчҽнлеге ( конкурс, викторина); 

- ҽңгҽмҽ ( индивидуаль һҽм тҿркемнҽрдҽ); 

- тест үткҽрү; 

- иҗади эшлҽр презентациясе. 

Сҽгатьлҽр бүленеше. 
 

№ Тема Сҽг. саны 

1 Кереш дҽрес. Программа белҽн таныштыру. 1 

2 Халкыбызның күңел җәүһәрләре 

Балалар фольклоры. 

5 

3 Җырсыз кеше — канатсыз кош.  

Татар җырлары 

1 

4 Без – яшь артистлар 

Сҽхнҽ серлҽренҽ ҿйрҽнү 

11 

5 Татар халык ашлары 1 

6 Татарча балалар журналларына күзҽтү. 2 

7 Татар халкының милли бҽйрҽмнҽре 4 

8 Г.Тукайның сҽхнҽ ҽсҽрлҽре 3 

9 Татар телевидениесе 2 

10 Иҗади эшлҽргҽ корылган дҽреслҽр 5 

11 Йомгаклау 1 

 Барлыгы 35 
 

Программаның эчтҽлеге 

Кереш дҽрес. Программа белҽн таныштыру. 

Балалар фольклоры. 

Балалар фольклоры турында тҿшенчҽ бирү. Тизҽйткечлҽр, санамышлар, табышмак-

лар, мҽзҽклҽр, ҽкиятлҽр. 

Татар җырлары. 

Татар җырлары белҽн танышу. Җырлар ҿйрҽнү.  

Без - яшь артистлар. Сҽхнҽ серлҽренҽ ҿйрҽнү. Ҽсҽрлҽрне сҽхнҽлҽштерү. 

Татар халкының милли ашлары.  
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Татар халкының милли ашлары турында ҽңгҽмҽ оештыру. Табын ҽдҽплҽре. Кунак 

чакыру, кунакка бару. 

Татар халык бҽйрҽмнҽре. 

Татар халык бҽйрҽмнҽре турында мҽгълүмат бирү.―Нҽүрүз‖, ―Сабантуй‖, ―Карга 

бҽйрҽме‖ бҽйрҽмнҽре. 

Татар халык биюлҽре.  

Татар халкының биюлҽре белҽн таныштыру.  

Татарча балалар журналларына күзҽтү. 

―Ялкын‖, ―Салават күпере‖ һ.б. журналлар белҽн таныштыру. Ҽсҽрлҽр уку. 

Татар телевидениесе. 

Татар телевидениесе турында ҽңгҽмҽ оештыру. Татарча тапшырулар турында 

мҽгълүмат бирү. Иҗади эшлҽргҽ корылган дҽреслҽр бҽйрҽмнҽр үткҽрүгҽ, яисҽ эзлҽнү, 

тикшеренү эшен оештыруга бирелҽ.  
 

Календарь – тематик план 

№ Тема 
Сҽг. 

саны 

Уку эшчҽнлеген оештыру 

формалары һҽм тҿрлҽре 

Ҥткҽрҥ 

вакыты 

план факт 

1 Кереш дҽрес. Программа 

белҽн таныштыру. 

1 Лекция, ҽңгҽмҽ   

2-5 Балалар фольклоры. 

Табышмаклар. 

Санамышлар. 

Тизҽйткечлҽр. 

Мҽзҽклҽр. 

―Елмайыйк, кҿлик ҽле!‖ 

4 Презентация, аудиоязмалар 

тыңлау. Санамышлар, та-

бышмаклар, балалар уен-

нары җыю, рҽсемле китап-

чык ясау, ―Халык авыз 

иҗаты‖ уен-ярышын үткҽрү 

  

6 Татар халык ҽкиятлҽре. 

―Ҽкият сҿйлим, тыңлагыз!‖ 

1 Аудиоязмалар тыңлау, 

ҽңгҽмҽ 

  

7 Без җырлар яратабыз. 

―Җырлап ачыла күңел!‖ 

Балалар ҿчен җырлар. 

1 Җырлар тыңлау, кушылып 

җырлау, сүзлҽрне ҿйрҽнү 

  

8 Сҽхнҽ серлҽре. 

Видеоязмалар карау. 

1 Видеоязмалар карау, сҽхнҽ-

лҽштерү серлҽрен аңлату 

  

9-10 Г.Гыйльман ―Шүрҽлелҽр 

ни атлы?‖ пьесасын 

сҽхнҽлҽштерү 

2 Видеоязмалар карау . 

Рольлҽргҽ бүлеп уку. 

  

11-12 Г.Гыйльман ―Шүрҽлелҽр 

ни атлы?‖ пьесасын 

сҽхнҽлҽштерү 

2 Сүзлҽрне ҿйрҽнү   

13-14 Г.Гыйльман ―Шүрҽлелҽр 

ни атлы?‖ пьесасын 

сҽхнҽлҽштерү 

2 Спектакльне кабатлау. Му-

зыка сайлау.Декорация, ки-

емнҽр ҽзерлҽү. Чыгыш ясау 
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15 Курчак театрына 

виртуаль сҽяхҽт.  

1 Презентация, ҽңгҽмҽ   

16-17 Татар халык биюе 

(кызлар ҿчен). 

Татар халык биюе 

(малайлар ҿчен). 

2 Бию элементларын 

кабатлау, кҿйгҽ басу 

  

18 Татар халкының милли 

ашлары. 

―Ашыгыз тҽмле булсын!‖ 

1 Презентация, милли ризык-

лар белҽн танышу.  

Милли ризыклар белҽн чҽй 

эчү 

  

19-20 Татарча балалар 

журналларына күзҽтү 

(―Ялкын‖, ―Салават 

күпере‖). 

2 Ҽңгҽмҽ, сорау -җавап 

―Татмедиа‖ тарафыннан 

оештырылган чарада 

катнашу 

  

21 ―Тамчы – шоу‖уены 1 Презентация, чыгыш ясау   

22 Татар халкының милли 

бҽйрҽмнҽре 

1 Презентация, ҽңгҽмҽ   

23-24 ―Нҽүрүз‖ , ―Карга боткасы‖, 

―Сабантуй‖ бҽйрҽмнҽре. 

2 Бҽйрҽмнҽр турында 

мҽгълүмат бирү 

  

25 ―Җиде буын бабаңны 

бел‖ 

1 Шҽҗҽрҽ турында 

мҽгълүмат бирү 

  

26 Дҽрес-проект.  

Шҽҗҽрҽ тҿзү 

1 Чыгыш ясау   

27-28 Габдулла Тукай ҽкиятлҽре 

һҽм шигырьлҽрен сҽхнҽ-

лҽштерү (―Сабыйга‖, 

‖Бала белҽн күбҽлҽк‖, 

―Шүрҽле‖, ―Су анасы‖һ.б.) 

2 Укучылар үзлҽре сайлап 

алган ҽкиятне, шигырьне 

сҽхнҽлҽштерергҽ ҽзерлҽнҽ. 

  

29 Г.Тукайның тормыш юлы, 

иҗатына багышланган 

ҽдҽби-музыкаль кичҽ 

үткҽрү 

1 Г.Тукайның шигырьлҽрен 

сҿйлҽү, җырларын 

башкару, сҽхнҽлҽштерү 

  

30 -31 Бүгенге кҿн телевидение-

се. Татарча тапшырулар 

2 ―Шаян ТВ‖ тапшырулары 

турында ҽңгҽмҽ 

  

32-33 Проектлар яклау. 

Рефератлар, докладлар 

белҽн чыгыш ясау. 

2 Чыгыш ясау   

34 Викторина ―Татар теле 

дҿньясында‖ 

1 Презентация, сорау-җавап   
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35 Йомгаклау дҽресе. 

 

1 Ҽңгҽмҽ , табын янында үз-

үзеңне тоту кагыйдҽлҽре 

Милли ризыклар белҽн чҽй 

эчү 

  

 

“Татар халкының җырлы – уенлы иҗаты” 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы  

(1нче сыйныф ҿчен) 

Бикмөхәмәтова Ләйлә Зөлфәтовна, Казан шәһәре Идел буе районы «6 нчы гимназия» 

муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесенең югары квалификация 

категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы, Совет районы мәгариф 

бүлегенең милли мәсьәләләр методисты 

Аңлатма язуы 

―Татар халкының җырлы – уенлы иҗаты ‖ рухи –ҽхлакый һҽм эстетик – сҽнгать 

юнҽлешлҽрен исҽпкҽ алган дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы булып тора. Дҽре-

стҽн тыш эшчҽнлек гомумдидактик принципларга нигезлҽнеп оештырыла: максатчан-

лык, фҽннилек, системалылык, эзлеклелек, укучыларның яшь һҽм индивидуаль 

үзенчҽлеклҽре, балаларның мҿстҽкыйльлелеге һҽм иҗади активлыгы, тормыш белҽн 

бҽйлелек саклана. 

Балага рухи-ҽхлакый үсеш һҽм тҽрбия бирүнең тҿп документаль нигезен Россия 

Федерациясенең ―Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында‖ Законы, федераль дҽүлҽт 

белем стандартлары, Россия гражданинына рухи-ҽхлакый үсеш һҽм тҽрбия бирү 

Концепциясе тҽшкил итҽ. Стандартта мондый юллар бар: ―Гомуми белем бирүнең 

башлангыч баскычында рухи-ҽхлакый яктан үстерү һҽм тҽрбия бирүнең тҿп максаты 

булып Ватан язмышын үз язмышы итеп кабул итүче, үз иленең бүгенгесе һҽм килҽчҽ-

ге ҿчен җаваплылыгын аңлаучы, күпмиллҽтле Россия Федерациясе халыкларының ру-

хи һҽм мҽдҽни гореф-гадҽтлҽре үрнҽгендҽ тҽрбиялҽнгҽн югары ҽхлаклы, иҗади, 

белемле Россия гражданинын тҽрбиялҽү тора.‖ Стандарт талҽплҽренҽ туры китереп, 

рухи-ҽхлакый үсеш һҽм тҽрбия бирү Программасы һҽм Концепция, башлангыч 

гомуми белем бирүнең барлык бүлеклҽрен формалаштыруда тҿп юнҽлеш булып тора. 

1 нче сыйныф ҿчен дҽрестҽн тыш эш программасы татар халык авыз иҗаты 

тҿрлҽрен, аларның яшь үзенчҽлегенҽ туры килерлек үрнҽклҽрен үз эченҽ ала. Бу тема-

лар балаларның телне үзлҽштерү дҽрҽҗҽсенҽ туры килерлек итеп, метапредмет 

бҽйлҽнешлҽрне, уку процессындагы логик эзлеклелекне искҽ алып сайланган һҽм 

сҽгатьлҽргҽ бүленгҽн. Программа атнага 1 сҽгать исҽбеннҽн елга 30 сҽгать каралган. 

Халык авыз иҗаты баланы сҽнгать дҿньясына җҽлеп итү, халыкның 

традициялҽре белҽн таныштыру ҿчен иң кулай материал булып кына калмый, үз 

үзеңне җҽмгыятьтҽ ҽдҽпле, ҽхлаклы тоту нормалары да, эстетик кыйммҽтлҽргҽ уңай 

караш тудыруда да зур ярдҽм итҽ. Туган халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре баланы 

бишектҽн алып озатып килсҽ, күрше халык иҗаты үрнҽклҽре аңа дҿньяны танып 

белергҽ, толерант шҽхес булып формалашырга зур ярдҽм итҽ. 
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Белем бирү процессын халыкның күпьеллык традициялҽренҽ нигезлҽнеп кору 

бүгенге кҿндҽ иң актуаль мҽсьҽлҽлҽрдҽн санала, чҿнки халык җырлары, ҽкиятлҽре, 

уеннары, мҽкаль һҽм ҽйтемнҽре баланың рухи-эстетик үсешендҽ тҿп рольне уйный, 

тормышны аңлауда һҽм аңа яраклашуда зур ярдҽм итҽ. Курсның актуальлеге һҽм 

социаль ҽһҽмияте шунда – ул үсеп баручы яшь буынга кешелҽр арасында үзара дҿрес 

мҿнҽсҽбҽтлҽр урнаштыруны аңлап, үз-үзеңне тҽрбиялҽү һҽм үсеш юлларын эзлҽүгҽ 

юнҽлтелгҽн. Курс иҗади процесска укучыларны, ҽти-ҽнилҽрне, укытучы һҽм тҽрбия-

челҽрне катнаштыруны күз алдында тота. 

Бирелгҽн курсның практик ҽһҽмияте шунда – ҽйлҽнҽ-тирҽ чынбарлыкка дҿрес 

караш укытучы һҽм укучының уртак эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ, ҽ 

ҽхлаклылык нормалары 1 нче сыйныфтан үстерелҽ башлый. 

Программаның максаты: халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре, җырлы - уенлы үрнҽк-

лҽрен ҿйрҽнеп, укучыларның интеллект дҽрҽҗҽсен үстерү, тормышка яраклашкан 

(социальлҽшкҽн) шҽхес тҽрбиялҽү. 

Бу максатка бҽйле рҽвештҽ түбҽндҽге бурычлар куелды: 

татар халык авыз иҗаты тарихы, жанрлары, халыкның милли киемнҽре белҽн 

танышу; халык традициялҽренҽ, костюмына, милли мирасына кызыксыну хислҽре, 

хҿрмҽт уяту; балаларның иҗади сҽлҽтлҽрен үстерү. 

Программаны тормышка ашыру барышында парларда, тҿркемдҽ һҽм коллективта 

эшлҽү формалары кулланыла. Бу формалар аралашу сҽлҽтен үстерү ҿчен файдалы. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең тҿп юнҽлешлҽре: 

 гомуминтеллектуаль; 

 гомумимҽдҽни; 

 рухи-ҽхлакый.  

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең эш тҿре: 

 уен. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең эш формасы: 

 түгҽрҽк. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең планлаштырылган нҽтиҗҽлҽре: 

 халык акылы, тормыш яме, яшҽү кҿче чыганагы булган халык авыз иҗаты турында 

мҽгълүматлы булу; 

 ҽсҽрлҽрнең жанрын аера белү; 

 ҽкият, легендаларның эчтҽлеген сҿйли белү; 

 халык җырларын, биюлҽре элементларын белү; 

 сҿйлҽмдҽ мҽкаль-ҽйтемнҽр кулланырга ҿйрҽнү; 

 халык уеннарын ҿйрҽнү. 

 татар телендҽ кечкенҽ ҽсҽрлҽрне сҽхнҽлҽштерү. 

 тҿркемдҽ партнер белҽн эшли белү 

Планлаштырылган нҽтиҗҽлҽрнең дҽрҽҗҽсе 

1 нче дҽрҽҗҽ: мҽктҽп укучысы тарафыннан социаль белемне алу, социаль 

чынбарлыкны һҽм кҿндҽлек тормышны аңлау. 



36 

2 нче дҽрҽҗҽ: мҽктҽпнең, җҽмгыятьнең тҿп кыйммҽтлҽренҽ (кеше, гаилҽ, 

Ватан, табигать, дҿнья, белем, хезмҽт, мҽдҽният), тулаем чынбарлыкка карата тирҽн 

уйлану һҽм уңай караш тҽҗрибҽсен алу. 

3 нче дҽрҽҗҽ: мҽктҽп укучысы мҿстҽкыйль рҽвештҽ иҗтимагый эш тҽҗрибҽсен 

үзе куллана белүе. 

Эш барышында 1нче сыйныф балаларының яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килҽ 

торган тҿрлҽргҽ зуррак урын бирү күздҽ тотылды. Бу – уеннар, җырлар элементлары 

белҽн танышу, рҽсемнҽрен ясау, табышмаклар ҿйрҽнү, иҗат итү. 

Укытуның шҽхси нҽтиҗҽлҽре 

Гомуми белем бирү мҽктҽбен тҿгҽллҽгҽндҽ, укучының үзенҽ, тормыштагы 

яшҽеш проблемаларына карата түбҽндҽге шҽхси кыйммҽтлҽре формалашкан 

булуы кҥзаллана: 

 шҽхесара һҽм мҽдҽниятара аралашуда татар теленҽ карата хҿрмҽт карашы булдыру 

һҽм аны яхшы ҿйрҽнү телҽге тудыру;  

 ҽхлакый-тҽрбия кагыйдҽлҽрдҽ ориентлашу, аларны үтҽүнең мҽҗбүрилеген аңлау; 

 текстлардагы тҿрле тормыш вакыйгаларына һҽм геройларның гамҽллҽренҽ 

гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бҽя бирү; 

 «гаилҽ», «туган ил», «мҽрхҽмҽтлелек», «игелеклелек» тҿшенчҽлҽрен кабул итү, 

«башкаларга карата сабырлылык, кайгыртучанлык», «якын кешенең кадерен белү» 

кебек хислҽр формалашу.  

Укытуның метапредмет нҽтиҗҽлҽре 

Урта белем бирү баскычында телгҽ ҿйрҽтү, укучыларның фикер йҿртү, 

интеллектуаль һҽм иҗади сҽлҽтлҽрен үстерүгҽ, шулай ук, реаль тормышта туган 

проблемаларны хҽл итү ҿчен кирҽк булган универсаль уку гамҽллҽрен (танып белү, 

регулятив, коммуникатив) формалаштыруга хезмҽт итҽ.  

Укучыларда информацион җҽмгыятьтҽ яшҽү һҽм эшлҽү ҿчен кирҽкле күнек-

мҽлҽрне булдыру. Укучылар, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга ҿйрҽтү. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

 фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

 объектларны чагыштыру, классификациялҽү ҿчен уртак билгелҽрне билгелҽү; 

 тҿп мҽгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мҽгълүматның эчтҽлегенҽ бҽя бирҽ белү.  

Регулятив нәтиҗәләр: 

 уку хезмҽтендҽ үзеңҽ максат куя, бурычларны билгели белү;  

 эш тҽртибен аңлап, укуэшчҽнлеген оештыра, нҽтиҗҽле эш алымнарын таба белү; 

 укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сҽбҽбен аңлый, анализлый белү;  

 ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне формалаштыру. 

Коммуникатив нәтиҗәләр: 

 ҽңгҽмҽдҽшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирҽ белү; 

 ҽңгҽмҽдҽш белҽн аралашу калыбын тҿзү; 

 аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

 парларда һҽм күмҽк эшли белү; 
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 мҽгълүматны туплау ҿчен, күмҽк эш башкару; 

 ҽңгҽмҽдҽшең белҽн сҿйлҽшүне башлый, дҽвам итҽ, тҽмамлый белү. 

Курсның предмет нҽтиҗҽлҽре 

Тыңлап аңлау:  

 тҿрле жанрдагы халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽрен тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү; 

 сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстны тыңлап, 

эчтҽлеге буенча сорау бирҽ, сорауларга җавап бирҽ белү;  

 зур булмаган адаптациялҽнгҽн халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽреннҽн ҿзеклҽрне, тыңлап 

аңлап, эчтҽлеге буенча фикереңне ҽйтҽ, аралашуга чыга белү; 

 сыйныфташларыңның сҿйлҽмен тыңлап аңлау һҽм аларга үз фикереңне аңлата 

белү, алар белҽн ҽңгҽмҽ кору, ҽңгҽмҽдҽ катнаша белү. 

Диалогик сҿйлҽм: 

 сорау, җавап, килешү-килешмҽү, шиклҽнү һҽм башка репликаларны дҿрес 

кулланып, ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү; 

 парда, тҿркемдҽ сҿйлҽшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, дҽлилли белү, 

ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп, сҿйлҽм барышын ачыклый белү. 

Монологик сҿйлҽм: 

 халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре үрнҽгендҽ ҽкиятлҽр,табышмаклар һ.б. тҿзи алу һҽм 

аның эчтҽлеген сҿйли белү; 

 конкрет ситуациягҽ үз карашыңны ҽйтҽ, тҿрле вакыйгалар, яңалыкларны хҽбҽр итҽ белү. 

Календарь – тематик план 

№ Ҿйрҽнелҽ торган бҥлек, 

укыту материалы темасы 

Сҽгать-

лҽр саны 

Ҥткҽрҥ 

вакы-

ты 

Факт 

вакыт 

Укучының эшчҽнлек тҿрлҽре 

1 Дҽрестҽн тыш чара ― Бу 

кем? \ Син кем?‖ җыры. 

1   Татар телендҽ авазлар , җыр сүз-

лҽре белҽн башкару, ―Бастыру 

машинкасы‖ уены (рухи –ҽхла-

кый юнҽлеш) 

2-4 Татар халык уенлы 

җыры ‖Кҽрия-Зҽкҽрия‖. 

Сҿмбелҽ бҽйрҽме 

3   Җырлы уенны бергҽлҽп җырлау. 

Рҽсем ясау. Табышмаклар 

ҽйтешү. Парларда эшлҽү. 

Түгҽрҽк ҽйлҽнү уены 

5-6 Кечкенҽ музыкаль 

ҽсҽрне сҽхнҽлҽштерү 

―Бер, ике, ҿч...‖ җыры 

2   Җырны бергҽлҽп, парларда җыр-

лау. Образга кереп җырлау. 

―Бастыру машинкасы‖ уены 

7-8 Татар халык авыз 

иҗаты. ―Бармак‖ уены  

―Хҽзер мин аю...‖җыры. 

2   Җырны хҽрҽкҽтлҽр белҽн башка-

ру. Парларда,тҿркемнҽрдҽ эшлҽү, 

образга кереп, жестлар белҽн җыр-

лау. (гомуми мҽдҽни юнҽлеш) 

9-11 Татар халык уеннары 

Уен дҽресе ―Исҽнлҽшү‖ 

җыры. 

3   Диалогик сҿйлҽм оештыру, рҽсем 

буенча эш, ҽңгҽмҽ.―Бастыру 

машинкасы‖ уены 
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12-

14 

Хҽрҽкҽтле уен ―Туп 

белҽн куышу‖. Уенлы –

җыр ―Чыршы‖. Ҽхмҽт 

Ерикҽй 

1   Диалогик сҿйлҽм оештыру, рҽсем 

буенча эш, ҽңгҽмҽ. Шигырьне 

сҽнгатьле уку.(гомуми мҽдҽни 

юнҽлеш) 

15-

16 

Шигырь конкурсы 

―Безнең бакча‖ шигыре. 

Резеда Валиева.  

2   Шигырьне сҽнгатьле уку. 

Тыңлау, ҽңгҽмҽ, үрнҽк буенча 

эш.(рухи - ҽхлакый юнҽлеш) 

17-

18 

―Күрсҽт ҽле үскҽнем‖ 

уен җырын ҿйрҽнү. 

Башкорт халык уены 

―Буяу сатыш‖. 

2   Җырны тҿрле хҽрҽкҽтлҽр белҽн 

башкару. Рҽсемнҽр буенча эшлҽү, 

парлап һҽм тҿркемнҽрдҽ эшлҽү. 

―Лото‖ һҽм ―Домино‖ уены 

(лексик уен) 

19-

20 

Б. Рҽхмҽт ―Ю,ю,ю‖ 

шигыре. Татар халык 

хҽрҽкҽтле уены 

―Яшелчҽлҽр‖. 

2   Шигырьне сҽнгатьле уку, уен 

оештыру. 

21 Иҗади эш ―Ҽниемҽ 

булышам‖ җыры. Лиана 

Ҽмирханова  

1   Рҽсем буенча эш, үрнҽк буенча 

сҿйлҽү. (гомуми мҽдҽни юнҽлеш) 

22-

23 

Халык авыз иҗаты. 

Китапханҽгҽ экскурсия. 

―Карга боткасына сый 

җыйганда‖. 

2   Тыңлау, рҽсем буенча эш, 

виртуаль экскурсия (рухи -

ҽхлакый юнҽлеш) 

 

24 Шагыйрьлҽрнең ши-

гырьлҽренҽ рҽсем кон-

курсы ―Зарядкага бас‖ 

шигыре.Гҿлфия Юны-

сова―Яратам‖ шигыре. 

1   Тҿрле зарядка күнегүлҽре белҽн 

уен оештыру. ―Бастыру 

машинкасы‖ уены 

(сҽламҽтлҽндерү юнҽлеше) 

 

25-

27 

Татар халык ҽкиятен, 

рольлҽргҽ бүлү, 

сҽхнҽлҽштерү.―Тҿлке 

белҽн торна‖. 

3   Ҽкиятне рольлҽп уйнау, 

сҽхнҽлҽштерү (гомуми мҽдҽни 

юнҽлеш) 

28 Тҽрбия сҽгате ―Бер ҽби‖ 

тексты. 

1   Үрнҽк буенча сҿйлҽү, рольлҽргҽ 

бүленеп сҽнгатьле образга кереп 

уку. 

29-

30 

Нҽүрүз бҽйрҽме 

күренешен оештыру. 

Татар халык уены 

―Очты, очты...‖  

2   Парлап эшлҽү. Җырны тҿрле 

хҽрҽкҽтлҽр белҽн башкару 

―Бармак уены‖. Тҿркемдҽ эшлҽү. 

Яз кҿненҽ багышланган уеннар. 
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Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек курсын ҥткҽн укучының  

метапредмет нҽтиҗҽлҽреннҽн чыгып аналитик анализ бирҥ картасы 

Ф.И.__________________, ________сыйныф укучысы 

(1 балл билгелҽнҽ) 

Метапредмет нҽтиҗҽлҽре Ҽйе Юк  

Укучының югары мотивациясе булу.   

Максатына ирешүгҽ омтыла.   

Күзҽтүчҽнлек алымын куллана.   

Бҽялҽмҽ бирҽ белҽ.   

Укытучы белҽн тҿрле мҽсьҽлҽрне чишҽ.   

Эш дҽверендҽ үзен башка укучылар арасында ярдҽмчеллек, хҿрмҽт 

итү сыйфатлары белҽн аерыла. 

  

Үзенең эшен башка укучы нҽтиҗҽлҽре белҽн чагыштыра белҽ.   

Узенең эшчҽнлегендҽге уңышлы һҽм уңышсыз сҽбҽплҽрен аңлый белҽ.   

Коллективта үзен иркен һҽм кыю тота белҽ.   

Сҽнгатьле ҽсҽрлҽрдҽн үзенең хис - кичерешлҽрен аңлата белҽ.   

Ҽңгҽмҽ – диалогларда катнаша.   
 

Ҽгҽр дҽ укучының балл саны: 

 10-11 балл - аның метапредмет нҽтиҗҽлҽре иң югары дҽрҽҗҽдҽ. 

 7-8 балл – уртача дҽрҽҗҽдҽ. Эш барышында бу укучыга игътибарны күбрҽк җҽлеп 

итҽргҽ кирҽк. 

 5-6 балл – түбҽн дҽрҽҗҽдҽ. Укытучыга бу укучының нҽтиҗҽлҽрен югары күтҽрү 

ҿчен икенче елга индивидуаль эш тҿрен уйларга кирҽк булачак. 

Ирешелгҽн нҽтиҗҽлҽр. 

Берничҽ ел рҽттҽн гимназия укучыларының халык иҗатының аз мҽгълүматлы 

булуларын, аларның тҽртибен, бер-берсенҽ мҿнҽсҽбҽтен, үзара сҿйлҽшүлҽрен күзҽт-

кҽннҽн соң, программаның бик кирҽк булуына инандым. Бер караганда, гимназиядҽ 

татар балалары да укый. Ҽ татар гаилҽлҽрендҽ тҽрбия мҽсҽлҽсе тҿрлечҽ куелган. Бала-

ларны тҽрбиялҽүдҽ, гореф – гадҽтлҽрне ҿйрҽтүдҽ ҽби-бабайларның да ҿлеше зур. 

Шулай да, хезмҽткҽ тҽрбия, иптҽшлҽреңҽ ярдҽмчеллек, ҿлкҽннҽргҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү 

кебек сыйфатларны мҽктҽп тҽ үз ҿстенҽ алырга тиеш дип саныйм. Программа 1 нче 

сыйныф укучыларына эстетик зҽвык, интеллект ҿлкҽсендҽ иң мҿһим кагыйдҽлҽр 

белҽн танышырга һҽм тормышта кулланырга мҿмкинлек бирде.  

Программаның иң отышлы якларыннан берсе – җырлы - уен формасында оеш-

тырылган булуы. Теоретик характердагы барлык информация балалар теманың сорау-

ларына үзлҽре җаваплар эзлҽп табарлык уен формасында бирелҽ. Балалар үзлҽште-

рергҽ тиешле җырлы - уеннарның асылында зурларның тормышы, кҿнкүреше һҽм 

хезмҽтенең бер чагылышы булып тора. Димҽк, балалар уены дигҽндҽ, кешелек 

җҽмгыятенҽ физик һҽм мораль-эстетик яктан тҽрбияле, килҽчҽк тормышка ҽзерлҽү 

функциясен үтҽүче күңелле һҽм мавыктыргыч чаралар системасын оештырдым. 
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Чараларда эш парлап һҽм тҿркемнҽргҽ бүленеп оештырылды. Тҿркем эчендҽ бала 

үзен иркен тота, уйлаганын ҽйтергҽ кыенсынмый. Җавабының дҿреслеген, иптҽшлҽрене-

ке белҽн чагыштыргач белҽ. Хаталанудан да курыкмый ул, чҿнки моның ҿчен аны бер-

кем дҽ ―хҿкем‖ итми. Бер-береңне кимсетү, үзеңне башкалардан ҿстен кую турында укы-

тучы тарафыннан беренче дҽрестҽ үк аңлатыла. Тҿркемдҽ эшлҽгҽндҽ ул үз фикерен баш-

лап иптҽшлҽре алдында ҽйтҽ ала. Тҿркемнҽрдҽ эшлҽп, балалар игътибарлы, ихтирамлы 

булырга, бер-берсен тыңларга, юл куя белергҽ, үз-үзлҽрен хҿрмҽт итҽргҽ ҿйрҽнҽлҽр. 

Программаны үзлҽштергҽн укучылар рухи – ҽхлакый, эстетик якларны гына тү-

гел, мораль нормаларын һҽм үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽрен, гаилҽ ҽгъзалары, ҿлкҽн 

буын вҽкиллҽре арасында булырга тиешле нормаларны да үзлҽштерделҽр. Татар хал-

кының җырлы – уенлы чараларында алган күнекмҽлҽр шҽхеснең үсешенҽ уңай 

йогынты ясый, аны тормышка ҽзерли. Кешенең тормышы мҽктҽп белҽн генҽ чиклҽн-

ми. Аңа урамда, кунакта, театр-кичҽлҽрдҽ һҽм башка урыннарда булырга туры килҽ. 

Җҽмҽгать урыннарында, кешелҽр белҽн аралашканда һҽм, гомумҽн, тормышта ҽлеге 

программа балаларга зур ярдҽмче булыр дип ышанам. 

Кулланылган ҽдҽбият 

Укытучы өчен: 

1. Косачева, И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и воспи-

тания / И.П.Косачева. – М.: Издательство АРКТИ, 2005.–62с.  

2. Савинов Е.С. Стандарт второго поколения. Примерная основная образовательная про-

грамма образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Ҽ.Н. Хуҗиҽхмҽтов. Мҽгърифҽт-мҽңгелек юлдаш (гыйлем-тҽрбиядҽреслҽре) / Хуҗиҽхмҽтов 

Ҽ.Н.- К: ТаРих, 2002.  
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Интернет-ресурслар: 

1. Сайт Министерства образования и науки Республики Татарстан http://mon. tatar. Ru 

2. http://www. km. ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

3. Детский портал «Солнышко» http://www. solnet. ee/ 

4. Сайт http://balarf.ru/ 

5. Сайт https://belem.ru/ 

6. Сайт «Учительской газеты» http://www. ug. ru/ 
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«Музей фҽннҽре мҽктҽбе»  

дҽрестҽн тыш эшчҽнлек буенча эш программасы (5-9 нчы сыйныфлар) 

Фәттахова Гөлшат Шәйхетдин кызы, Әхмәтгалиева Алсу Әсхадулла кызы, 

Казан шәһәре Совет районы «Аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче 171 нче гомуми 

урта белем бирү мәктәбе»нең туган тел һәм әдәбият укытучылары  

Аңлатма язуы 

«Музей фҽннҽре мҽктҽбе» дҽрестҽн тыш эшчҽнлегенең эш программасы 5-9 

нчы сыйныф укучыларының укыту процессы белҽн идарҽ итү, планлаштыру, оешты-

ру, коррекциялҽү максаты белҽн тҿзелгҽн. 

Ҽлеге программа стандарт талҽплҽренҽ туры китереп, рухи-ҽхлакый үсеш һҽм 

тҽрбия бирү программасы һҽм концепция, тҿп гомуми белем бирүнең барлык 

бүлеклҽрен формалаштыруда тҿп юнҽлеш булып тора.  

«Музей фҽннҽре мҽктҽбе» дҽрестҽн тыш эшчҽнлек курсы буенча ҽлеге эш про-

граммасы укучыларда музей эшчҽнлегенҽ кызыксыну формалаштыру; музей дҿньясы-

на сҽяхҽт аркылы танып-белүгҽ шартлар тудыру; укучыларның иҗади үсешенҽ һҽм 

эстетик зҽвыгын формалаштыруга ярдҽм итү. Бу максатка бҽйле рҽвештҽ түбҽндҽге 

бурычлар куелды: 

– тҿрле типтагы музейларга карата танып-белү кызыксынуын формалаштыру, сҽяхҽт-

кҽ, музейга даими йҿрүгҽ ихтыяҗ тудыру; 

– тҿрле коллекциялҽрне һҽм аларны җыю ысулларын чагыштыру сҽлҽтен формалаш-

тыру; 

- укучыларның фҽнни-тикшеренү потенциалын үстерү; 

- музей, музей экспонаты, уку кирҽк-яракларын мҽгълүмат чыганагы буларак күзал-

лауларны киңҽйтү; 

- алга куелган бурычлар һҽм аларны тормышка ашыру шартлары нигезендҽ мҽгълү-

мат белҽн эшлҽүнең тҿрле ысулларын куллану һҽм танып-белү универсаль уку 

гамҽллҽрен үстерерү; 

– матди һҽм рухи кыйммҽтлҽргҽ сакчыл караш тҽрбиялҽү; 

- музей этикасын формалаштыру. 

Программаны эшлҽү һҽм белем бирү процессына кертү кирҽклеген нигезлҽү 

Музей – үткҽн белҽн бүгенгене бҽйлҽгҽн, килҽчҽккҽ юл салган, тарихи һҽйкҽл-

лҽрне саклаган изге урын, рухи азык биргҽн мҽдҽни учак ул. Анда тупланган экспо-

натлар, материаллар үткҽннҽрнең истҽлеген саклый. Музей эшчҽнлеге тарихны һҽм 

халыкның йҿзен, яшҽешен чагылдырган экспонатларны җыю, саклау һҽм мирас итеп 

килҽсе буыннарга тапшырудан тора да инде.  

"Музей фҽннҽре мҽктҽбе" эш программасының актуальлеге түбҽндҽге 

функциялҽргҽ бҽйле: 

– балалар җитди һҿнҽри юнҽлеш бирүче белем алачак; 

– без тарих ҿчен документлар, мҿһим ҽйберлҽр саклап кала алачакбыз. Кайбер 

ҽйберлҽр бик начар саклана һҽм никадҽр тизрҽк алар музей хезмҽткҽрлҽренең кулына 
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элҽксҽ - шулкадҽр яхшырак. Бу проект ярдҽмендҽ һҽвҽскҽрлҽр дҽрҽҗҽсендҽге балалар 

кҿче белҽн без кайбер предметларның тарих ҿчен сакланып калачагын тҿгҽл белҽбез; 

– балаларның тарих белҽн кызыксыну дҽрҽҗҽсен арттырачак, бу аларның ҿлгерешенҽ 

уңай йогынты ясаячак. 

«Музей фҽннҽре мҽктҽбе» дҽрестҽн тыш эшчҽнлек курсының уку  

планында урыны 

Ҽлеге программа 5-9 сыйныфларда тормышка ашыру ҿчен атнага 1 сҽгать 

исҽбеннҽн билгелҽнгҽн. Һҽр сыйныфта сҽгатьлҽрнең түбҽндҽге саны карала: 

5 нче сыйныфта 35 атна исҽбеннҽн (атнага 1 сҽгать) 35 сҽгать,  

6 нчы сыйныфта 35 атна исҽбеннҽн (атнага 1 сҽгать) 35 сҽгать, 

7 нче сыйныфта 35 атна исҽбеннҽн (атнага 1 сҽгать) 35 сҽгать, 

8 нче сыйныфта 35 атна исҽбеннҽн (атнага 1 сҽгать) 35 сҽгать, 

9 нчы сыйныфта 34 атна исҽбеннҽн (атнага 1 сҽгать) 34 сҽгать каралган. 

Барысы: 174 сҽгать. 

Эшчҽнлек формасы: 

Түгҽрҽк яки клуб 

Укучылар эшчҽнлеге тҿрлҽре:  

1. Танып- белү эшчҽнлеге; 

2. Туризм һҽм туган якны ҿйрҽнү эшчҽнлеге 

Укыту методы һҽм алымнары: 

1. Аңлату (телдҽн) – килҽчҽктҽ уку, ҿйрҽнү ҿчен кирҽкле мҽгълүматларны тапшыру. 

2. Күрсҽтү-тҿрле видеофильмнар, презентациялҽр, картиналар, экспозициялҽр карау; 

музей күргҽзмҽлҽрендҽ, театрларда булу. 

3. Эзлҽнү- бирелгҽн тема буенча мҽгълүматлар җыю. 

4. Тикшеренү- интеллектуаль, танып-белү эшчҽнлеген үстерү максатыннан музей фон-

дында тупланган документаль һҽм башка шундый ҽйберлҽрнең тарихын ҿйрҽнү, 

тикшерү. 

5. Экскурсиялҽр методы. 

6. ИКТ куллану. 

7. Проектлар методы. 

Ҽлеге эш программасы 5 ел дҽвамында тормышка ашырылачак. Ул биш ел 

дҽвамында теоретик һҽм практик дҽреслҽрне дҽ, мҽктҽп музее экспозициялҽре буенча 

тематик һҽм күзҽтү экскурсиялҽрен дҽ, мҽктҽп музее базасында класстан тыш чаралар 

оештыруны да күздҽ тота. 

Программа эзлҽү эшен оештыру, тикшеренү эшчҽнлеге, аның нҽтиҗҽлҽрен рҽс-

милҽштерү һҽм тҽкъдим итү, ачык чыгышлар ҽзерлҽү буенча индивидуаль һҽм тҿркем 

дҽреслҽрен үз эченҽ ала. 

Программаның эчтҽлеге түбҽндҽгечҽ тҿзелгҽн: 

– 5 сыйныф – «Исҽнме, музей!» 

– 6 сыйныф – «Минем гаилҽм-минем Россия» 

– 7 сыйныф – «Яшь музей хезмҽткҽрлҽре» 

– 8 сыйныф – «Мин-экскурсовод» 
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– 9 сыйныф – «Чиксез музей» 

Тҿркемгҽ җыелу ирекле. Тҿркемдҽ 10-15 укучы булырга мҿмкин, чҿнки 

нҽтиҗҽлелек яхшырак була. Белем бирү процессы балаларның яшь, психологик 

мҿмкинлеклҽре һҽм үзенчҽлеклҽре нигезендҽ тҿзелҽ, бу исҽ дҽреслҽрнең вакытын һҽм 

режимын үзгҽртүне күздҽ тота. 

Программаны тормышка ашыру шартлары. 

Программа балаларга бирелҽ торган белемнҽрнең күлҽмен күзаллап, зур матди-

техник база күздҽ тотыла; программа буенча нҽтиҗҽле эшчҽнлек алып бару ҿчен кирҽк: 

Музейның тҿп һҽм фҽнни-ярдҽмче фондлары; 

Туган якны ҿйрҽнү һҽм тарихи ҽдҽбият китапханҽсе; 

Экскурсиялҽр тҿзү ҿчен материаллар; 

Вакытлы матбугат материаллары; 

Аппаратура: магнитофон, видеомагнитофон, телевизор, диктофон, 

фотоаппарат, аудио һҽм видеокассетлар. 

Санитар-гигиена талҽплҽренҽ җавап бирүче бүлмҽ, җиһазлар. 
 

«Музей фҽннҽре мҽктҽбе» дҽрестҽн тыш эшчҽнлек курсы буенча эш 

программасы тҥбҽндҽге бҥлеклҽрдҽн тора: 

– «Музей фҽннҽре мҽктҽбе» дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне үзлҽштерүнең планлашты-

рылган нҽтиҗҽлҽре; 

– «Музей фҽннҽре мҽктҽбе» дҽрестҽн тыш эшчҽнлек курсының эчтҽлеге; 

– тематик планлаштыру. 

«Музей фҽннҽре мҽктҽбе» дҽрестҽн тыш эшчҽнлекне ҥзлҽштерҥнең 

планлаштырылган нҽтиҗҽлҽре 

Планлаштырылган нәтиҗәләр: 

-социаль, укыту - танып-белү һҽм тышкы мотивларны үз эченҽ алган проект-иҗат 

эшчҽнлегенең мотивацион нигезе ; 

- гамҽли иҗади эшнең яңа тҿрлҽре, үз-үзеңне күрсҽтүнең яңа ысуллары белҽн 

кызыксыну; 

- технологиялҽрне һҽм материалларны ҿйрҽнүнең яңа ысулларына кызыксыну уяту; 

- иҗади эшчҽнлекнең уңышлылыгы һҽм уңышсызлыгы сҽбҽплҽрен адекват аңлау. 

Укучы түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге ала: 

-укучының эчке позициясе иҗади эшчҽнлекнең кирҽклеген аңлау дҽрҽҗҽсендҽ, 

социаль тормышта үз-үзлҽрен күрсҽтү чараларының бер ҿлеше булып торуын аңлау; 

- белемнең яңа ысулларын ҿйрҽнүгҽ тотрыклы кызыксыну; 

- иҗади эшчҽнлекнең уңышлылыгы һҽм уңышсызлыгы сҽбҽплҽрен адекват аңлау. 

Регулятив гамҽллҽр: 

Укучы ҿйрҽнҽ: 

- үзлҽштерелгҽн белҽн таныш булмаганны чагыштырып, хҽл ителергҽ тиешле уку 

бурычын куярга; 

- соңгы нҽтиҗҽне күз алдында тортып, ике арадагы максатларның эзлеклелеген билге-

лҽргҽ; 
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- эш тҽртибен билгелҽргҽ; 

- кҿтелгҽн нҽтиҗҽне сиземлҽргҽ;  

- эшнең планын тҿзергҽ;  

- йомгаклау һҽм адымлы контроль ясарга;  

- укытучының бҽясен адекват кабул итҽргҽ; 

- кҿч һҽм энергияне туплау, ихтыяр кҿче кую (дҽлиллҽр бҽрелеше булган очракта 

кирҽклесен сайлау), каршылыкларны җиңеп чыгу сҽлҽтенҽ ия булырга. 

Коммуникатив гамҽллҽр: 

Укучы ҿйрҽнҽ: 

- тҿрле карашлар һҽм куелган иҗади бурычны үтҽүнең тҿрле вариантлары булуны 

кабул итҽргҽ; 

- тҿрле фикерлҽрне исҽпкҽ алырга, күмҽк эшлҽрне башкарганда координациялҽргҽ 

омтылырга; 

- үз фикереңне үз фикереңне һҽм позицияңне тулы, тҿгҽл итеп ҽйтҽ белергҽ; 

- килешергҽ, уртак карарга килергҽ, конфликтларны чишҽргҽ; 

- информация эзлҽү, туплау ҿчен мҿхим сораулар бирергҽ; 

- укытучы һҽм сыйныфташлар белҽн хезмҽттҽшлекне планлаштырырга; 

- ҽңгҽмҽдҽшнең тҽртибенҽ җитҽкчелек итҽргҽ; 

Танып белҥнең универсаль гамҽллҽре: 

Укучы ҿйрҽнҽ: 

- ҿстҽмҽ ҽдҽбиятны, компьютер чараларын кулланып, кирҽкле информацияне эзлҽп 

табарга; 

- танып белү максатын мҿстҽкыйль рҽвештҽ аерып алу һҽм ҽйтеп бирергҽ; 

- белемнҽрне структуралау, ягъни тҽртипкҽ салырга; 

- уй-фикерне сҿйлҽмҽ һҽм язма формада аңлап һҽм ирекле оештырырга; 

- бурычларны үтҽүнең нҽтиҗҽле ысулларын сайларга; 

- рефлексия – эш-хҽрҽкҽтлҽрнең алымнарын һҽм шартларын, эшчҽнлекнең барышын 

һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп барырга; 

- текст укуның максатын аңлап һҽм уку тҿрен шул максаттан чыгып сайлау нҽти-

җҽсендҽ аңлап укуга ирешергҽ; 

Танып белүнең универсаль гамҽллҽре арасында аерым бер тҿркем – тамга-

символик гамҽллҽр бар: 

- модельлҽштерү; 

- ҽзер модельне үзгҽртү. 

Логик универсаль уку гамҽллҽре: 

- анализ – тҿп һҽм мҿһим булмаган билгелҽрен аерып алу ҿчен, объектны тикшерү; 

- синтез – аерым кисҽклҽрдҽн бер бҿтен тҿзү, кирҽк булганда, җитмҽгҽн компонент-

лар ҿстҽү; 

- объектларны чагыштыру, тҿркемлҽү ҿчен нигез һҽм критерийлар сайлый белү; 

- тҿшенчҽгҽ китереп җиткерү, нҽтиҗҽ чыгару; 

- сҽбҽпле-нҽтиҗҽле мҿнҽсҽбҽтлҽрне ачыклау; 

- фикер йҿртүнең логик чылбырын тезү; 
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- исбатлау; 

- гипотеза ҽйтү һҽм аны дҽлиллҽү. 

Проблема кую һҽм аны чишҥ: 

- проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтү; 

- иҗатка һҽм эзлҽнүгҽ корылган проблемаларның чишелеш алымнарын мҿстҽкыйль табу. 

Тҽкъдим ителгҽн программа буенча укучылар мҿмкинлек алалар: 

- Образлы фикерлҽүне, акылны, фантазияне, техник фикерлҽүне, конструкторлык сҽ-

лҽтен үстерү, танып-белү мҽнфҽгатьлҽрен формалаштыру; 

- Традицион һҽм заманча материаллар турында белемнҽрне һҽм күзаллауларны 

киңҽйтү; 

- Материалның килеп чыгу тарихы, аның заманча тҿрлҽре һҽм куллану ҿлкҽлҽре 

белҽн танышу; 

- Тҿрле материалларны эшкҽртүнең яңа технологик алымнары белҽн танышу; 

- Яңа комбинациялҽрдҽ һҽм бҽйлҽнешлҽрдҽ элек ҿйрҽнелгҽн алымнарны куллану;  

- Коллективта хезмҽт эшчҽнлеге күнекмҽлҽрен камиллҽштерү: яшьтҽшлҽре һҽм ҿл-

кҽннҽр белҽн аралаша белү, башкаларга ярдҽм итҽ белү, тҿрле рольлҽрне кабул итү, 

ҽйлҽнҽ-тирҽдҽгелҽрнең һҽм үзлҽренең эшчҽнлеген бҽяли белү; 

- Универсаль уку гамҽллҽре системасын формалаштыру; 

- Мҽгълүмат белҽн эшлҽү күнекмҽлҽрен формалаштыру. 

- Һҽр дҽрҽҗҽ ҿчен оптималь үсешкҽ ирешү. 

Кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽр: 

- Ватанга, Ватаныбызның мҽдҽни-тарихи мирасына, дҽүлҽт символикасына, рус һҽм 

туган телгҽ, халык традициялҽренҽ карата хҿрмҽт уяту; 

- ил тарихының иң ҽһҽмиятле сҽхифҽлҽре һҽм кече Ватаныбызның мҽдҽни байлыгы 

турында күзаллау булдыру. 

 

«МУЗЕЙ ФҼННҼРЕ МҼКТҼБЕ» 

ДҼРЕСТҼН ТЫШ ЭШЧҼНЛЕК КУРСЫНЫҢ ЭЧТҼЛЕГЕ 

5 сыйныф – «Исҽнме, музей!» (35 сҽгать) 

Музей турында тҿшенчҽ. Музей эше тарихы. Музейларның тҿре һҽм профиле. 

Музейларның барлыкка килү сҽбҽплҽре, формалашуы һҽм музей эшен оештыру. Компь-

ютер техникасы үсеше белҽн виртуаль музейлар барлыкка килүе. Минем шҽһҽрем Казан. 

Рҽсем конкурсы. Туган шҽһҽр турында хикҽялҽр. Фотографиялҽр конкурсы. Татарстан 

башкаласы турында ҽңгҽмҽ. 

Казан шҽһҽренең иң танылган һҽйкҽллҽре. Бҿек Ватан сугышы геройларын искҽ 

алу мемориалы. Муса Җҽлил Һҽйкҽле. Казан сакчыларына гыйбадҽтханҽ. Габдулла Ту-

кайга һҽйкҽл. Ф.И. Шаляпинга һҽйкҽл. Зилант. Казан мҽчесе. Екатерина II каретасы. Ка-

зан шҽһҽре һҽйкҽллҽре турында хикҽялҽр тҿзү. Казан шҽһҽре урамнарының исемнҽре та-

рихы. Ваһапов, Сахаров, Глушко биографиялҽре. Казан шҽһҽренең архитектура һҽйкҽл-

лҽре. Казан шҽһҽренең истҽлекле урыннары. Кремль-Казанның тҿп истҽлекле урыны. 

Сҿембикҽ манарасы, Кол Шҽриф мҽчете, Губернатор сарае, Благовещение соборы, Спас 

манарасы һҽм башкалар. 



46 

Кол Шҽриф мҽчете Казанның тҿп дини урыны булып тора. 

Юбилей аркасы (Кызыл капкалар) - Петров исемендҽге парк ансамбленҽ керүче 

мемориаль корылма. Интернет белҽн эшлҽү, мҽгълүмат эзлҽү. Казан буенча виртуаль 

экскурсия. Казан буенча экскурсия маршрутын тҿзү. Гамҽли дҽреслҽр. 

Казанның күренекле кешелҽре. Мҽктҽп музеенда. Музейда куркынычсызлык 

нигезлҽре. Х.М. Мҿштҽри мҽктҽп музей-кабинетына экскурсия. Р. Ваһапов исемендҽге 

мҽктҽп музей-кабинетына экскурсия. Казан шҽһҽре музейлары. Уенчыклар музеена экс-

курсия. Мҽскҽү шҽһҽренең Дарвин музеена виртуаль экскурсия. Музей дҽресе «Безнең 

як хайваннары». «Хайваннар дҿньясында» фотографиялҽр конкурсы. Дҿнья музейлары 

буенча читтҽн торып сҽяхҽт. Истҽлекле ҽйберлҽр. 

Иске фотографиялҽр белҽн эшлҽү. Җиңү паркына экскурсия.  

6 сыйныф – «Минем гаилҽм-минем Россия» (35 сҽгать) 

Нҽрсҽ ул гаилҽ, нҽсел? Укучыларның якын туганнары. Шҽҗҽрҽ. Гаилҽ 

традициялҽре һҽм бҽйрҽмнҽре. Туганнарның яшҽү географиясе. Гамҽли дҽреслҽр. 

Дҽреслек, сүзлек белҽн эш итҽ белү. Дуслары, ҽбилҽре, бабайлары, башка туганнары 

турында хикҽялҽр язу. Ҽти-ҽнилҽре, дуслары, туганнары турында хикҽя. 

«Минем гаилҽм», «Мин яши торган йорт», «Минем яраткан уенчыгым», «Ми-

нем ҿй хайваннарым» темаларына рҽсем. Безнең гаилҽ альбомы. Гаилҽдҽге һҿнҽрлҽр 

һҽм гаилҽ альбомын тҿзү турында ҽңгҽмҽ. Ҽти-ҽниемнең, ата-бабаларымның һҿнҽре. 

Тҿрле һҿнҽрлҽр турында хикҽялҽр язу. Ничек һҿнҽр сайлыйлар. Профессиональ 

династиялҽр. Юкка чыккан яки югалу чигендҽ булган һҿнҽрлҽр. Борынгы һҿнҽр һҽм 

заманча осталар. Видеопрезентациялҽр булдыру.  

Шҽҗҽрҽне ничек тҿзергҽ. Буыннар, буыннар, ата-бабаларыбыз. «Буыннар», 

«нҽсел» тҿшенчҽлҽре белҽн танышу. Кем кемгҽ туры килҽ? Гаилҽдҽ туганлык дҽрҽҗҽ-

се. Ни ҿчен кешегҽ гаилҽ кирҽк? Гаилҽмнең шҽҗҽрҽсе, шҽҗҽрҽ агачы. Шҽҗҽрҽнең 

үткҽндҽге гамҽли ҽһҽмияте. Туганнар һҽм танышлар арасында сораштыру. Гаилҽ 

архивларын ҿйрҽнү. Минем гаилҽм тарихында нинди вакыйгалар чагылды. Ата-

аналар, ҽбилҽр һҽм бабайлар арасында сораштыру. Шҽҗҽрҽнең ҿч баскычы. Туганлык 

элемтҽлҽре. Яшҽү урыны. Һҿнҽри дҽреслҽр. Туганнарымның фотосурҽтлҽре.  

Минем гаилҽдҽ реликвия (ядкарь). «Реликвия»сүзе тҿшенчҽсен аңлату, гаилҽ 

ядкарьлҽре турында ҽңгҽмҽ. Минем гаилҽ музее: гаилҽ реликвиялҽре (ядкарьлҽре). 

Гаилҽ риваятьлҽре, легендалары, фольклоры.  

Бҿек Җиңү елъязмасында гаилҽмнең ҿлеше. Проект яклау. Үз гаилҽңнең тари-

хын ҿйрҽнү. Бҿек Ватан сугышында катнашучыларны ачыклау, минем йортымда ме-

даль. Бҿек Ватан сугышы тарихын ҿйрҽнү. Бҿек Ватан сугышында катнашкан туган-

нар турында материаллар җыю. «Безнең гаилҽ тарихында Ватан тарихы» проектын 

тҿзү һҽм яклау. Музейлар белҽн танышу. Тематик күргҽзмҽлҽрдҽ катнашу.  

Россия, Татарстанның Дҽүлҽт символлары. Гимн, герб, Россия һҽм Татарстан 

флагы тарихы белҽн танышу. Гимн, герб, Россия һҽм Татарстан флагы тарихы белҽн 

танышу. Россия дҽүлҽт бҽйрҽмнҽре. Халык календаре. Халык календареның тҿп дата-

лары белҽн танышу 

Туган табигатьнең матурлыгы. Горький паркы буйлап экскурсия. 
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Тҿркем проектын яклау. Укуларга йомгак ясау. Презентация материалларын 

ҽзерлҽү. Дҽрестҽн тыш эшчҽнлекнең һҽр катнашучысының эшенҽ уртак анализ. Де-

монстрация үз нҽтиҗҽлҽрен телҽүчелҽр. 

7 сыйныф – «Яшь музей хезмҽткҽрлҽре» (35 сҽгать) 

Музей эшчҽнлегендҽ тҿп тҿшенчҽлҽр һҽм терминнар. (музей, вернисаж, күргҽзмҽ, 

фондлар, экскурсиялҽр, экспозиция һ.б.). Музей эшчҽнлеге системасын булдыру һҽм 

үстерү. Музейлар эшчҽнлеге аркылы укучыларның туган якны ҿйрҽнүенең уңышлы эш 

тҽҗрибҽсе. Нҽрсҽ ул музей? Музей белеме-фҽнни дисциплина. «Музей белеме» терми-

нын заманча аңлау. Россиядҽ музей эшен җайга салучы закон актлары. Белем бирү учре-

ждениесендҽ музей турында нигезлҽмҽ. Россиядҽ музейлар эшчҽнлеген регламентлаучы 

тҿп закон актларын Интернет челтҽрендҽ эзлҽү. Музейның кеше тормышында роле. 

Музейларның тҿп социаль функциялҽре. Музейларның барлыкка килүе һҽм аларның 

кеше тормышында роле. «Социаль институт» тҿшенчҽсе. Музейларның тҿп социаль 

функциялҽре. Экскурсия нҽтиҗҽлҽре буенча үз шҽһҽреңнең тарихын ҿйрҽнү.  

Чит иллҽрдҽ музей эше тарихы. Борынгы Греция: изге урыннар, храмнар, пина-

котекалар. Борынгы Римның иҗтимагый һҽм шҽхси җыелышлары. Урта гасыр чоры 

(храмнар һҽм аларның хҽзинҽлҽре). 

Музейлар барлыкка килүнең тарихи шартлары. Яңарыш чоры (студиоло, анти-

квария, кунсткамерлар). 16-17 гасырларда фҽнни кабинетлар. 17 гасырда сҽнгать кол-

лекциясе. Музей фҽне барлыкка килү. 

18 гасырда Кҿнбатыш Европа музейлары. Ачык музей концепциясен форма-

лаштыру. Бҿек Британия, Германия, Австрия, Италия, Франция музейлары һҽм кар-

тиналар галереялҽре. 

Дҿньяның танылган музейлары турында видеофильмнар карау; сайтлар эзлҽү 

һҽм алар аша танылган чит ил музейлары белҽн танышу. 

Россиядҽ беренче музейлар. Кабинетлар һҽм галереялҽр (17 гасыр ахыры – 18 

гасырның беренче чиреге). Санкт-Петербургта Кунсткамера. Эрмитаж император музее. 

Уку һҽм фҽнни учреждениелҽр кабинетлары. Иркутск музее. Россиядҽ 18-19 гасырның 

беренче яртысында экспонатлар туплау. 

Музей челтҽре һҽм музейлар классификациясе. Россиядҽ музейларны класси-

фикациялҽү принциплары. Җҽмҽгать башлангычларында булдырылган шҽхси музей-

лар. Дҽүлҽт музейларының шҽхси һҽм иҗтимагый оешмалар белҽн хезмҽттҽшлеге. 

«Музей фондлары», «музей предметы», «экспонат», «артефакт» һ.б. тҿшенчҽлҽрен 

билгелҽү. Музей фондларының составы һҽм структурасы. Фондларны тулыландыру. 

Күргҽзмҽ эшен оештыру һҽм экскурсиялҽр үткҽрү ҿчен фондларны куллану. Мҽктҽп 

музее фондлары белҽн танышу; мҽктҽп музее экспонатының хисап карточкасын тҿзү. 

«Музей экспозициясе», «экспонат», «экспозицион материал», «тематик струк-

тура», «экспозицион комплекслар» һ.б тҿшенчҽлҽр. экспозиция материаллары (музей 

ҽйберлҽре, күчермҽлҽр, текстлар, фономментарийлар һ.б.) 

Музейларның экспозициялҽре үзенчҽлеклҽре (тарихи Музейлар, туган якны ҿй-

рҽнү музейларының тарихи бүлеклҽре, сҽнгать музейлары, этнографик музейлар, 

музей - тыюлыклар, ачык һавада музейлар һ.б.). 
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Музейлар заманча фҽнни һҽм эзлҽнү-тикшеренү үзҽклҽре буларак эшли. Фҽн-

ни-тикшеренү эшчҽнлегенең тҿп юнҽлешлҽре: музейның фҽнни концепциясен эшлҽү; 

фондларны туплау; музей предметларын һҽм коллекциялҽрен ҿйрҽнү; фондларны сак-

лау; реставрациялҽү, музей педагогикасы, социаль - психологик тикшеренүлҽр; тарих, 

музей эше теориясе һҽм методикасы ҿлкҽсендҽ тикшеренүлҽр. 

Музейның күргҽзмҽ эшчҽнлеге. Музей экспонатларын классификациялҽү һҽм 

системалаштыру. Терминнар «күргҽзмҽ» һҽм «музейның күргҽзмҽ эшчҽнлеге». Күр-

гҽзмҽлҽр классификациясе. 

Х.М.Мҿштҽри һҽм Р.Ваһапов музейларыннда тематик күргҽзмҽ ҽзерлҽүдҽ катнашу. 

Тарихи документ. Табигый тарихи чыганакларны саклау кагыйдҽлҽре. 

Музей эшендҽ экскурсовод роле. Экскурсиялҽр ҽзерлҽү методикасы. Интернет 

технологиялҽре куллану. Экскурсияне ничек үткҽрергҽ. Чыганакларны ҿйрҽнү һҽм 

аның тарихны ҿйрҽнүдҽ роле. Чыганаклар белҽн эшлҽүнең тҿп этаплары. 

Музейның мҽдҽни-белем бирү эшчҽнлеге һҽм аның тҿп формалары. Музейның 

максатлары һҽм бурычлары, мҽдҽни – белем бирү эшчҽнлеге үзенчҽлеге. Тҿп 

талҽплҽр: югары теоретик һҽм методик дҽрҽҗҽ, актуальлек һҽм кызыксынучанлык, 

катнашучыларның яшен һҽм мҽнфҽгатьлҽрен исҽпкҽ алу, экспозициягҽ таяну. 

Экскурсиялҽр белем бирү эшчҽнлегенең тҿп формасы - белем бирү экскурсия-

лҽре объектлары. 

Музейга экскурсия барышында шҽхси эзлҽнү-тикшеренү биремнҽрен үтҽү 

(экспозиция стендларында кызыксынучы проблема буенча мҽгълүмат эзлҽү, экскур-

совод ҿчен проблема буенча сораулар формалаштыру һ.б.) 

8 сыйныф – «Мин-экскурсовод» (35 сҽгать) 

Мин-экскурсовод. Сҿйлҽм культурасының ҽһҽмияте. Аралашу кагыйдҽлҽре, басым 

нормалары, сүз тҿркемнҽрендҽ басым үзенчҽлеклҽре. Дҿрес сҿйлҽмгҽ карата талҽплҽр. 

Интонация. Татар телендҽ интонация. Җҿмлҽлҽрдҽ мҿһим ҽйберлҽрне басым белҽн 

күрсҽтү. 

Экскурсия эше. Тҿп тҿшенчҽлҽр: «экскурсия», «экскурсия методы», «экскурсо-

вод». Экскурсияне ҽзерлҽү принциплары. Мҽктҽп музеенда экскурсияне ҽзерлҽү һҽм 

аны үткҽрүнең тҿп принциплары.  

Чыганакларны ҿйрҽнү һҽм аның тарихны ҿйрҽнүдҽ роле. Тарихи чыганаклар 

тҿрлҽре. Белешмҽ ҽдҽбият куллану. Чыганаклар белҽн эшлҽүнең тҿп этаплары. Мҽк-

тҽп музеенда практик эш. 

Музей экспозициясе һҽм күргҽзмҽсе. Экспозиция турында тҿшенчҽ. Тематик-

экспозиция планын эшлҽү методикасы һҽм принциплары. Музей фондлары. Экспози-

цияне проектлау. Музей предметлары. Тҿп фондта эш. 

Музей комплексы нҽрсҽ ул? Музей материаллары белҽн эшлҽүнең тҿп ка-

гыйдҽлҽре. Музей материалларын исҽпкҽ алу һҽм саклау.  

Мҽктҽп музеенда күргҽзмҽ яки экспозициялҽр ҽзерлҽү. Ҽдҽби һҽм тарихи кунак 

бүлмҽлҽр. 

Музей экскурсиялҽре тҿрлҽре. Музей экскурсиялҽренең үзенчҽлеклҽре. Музей 

экскурсиялҽре үткҽрү методикасы. 
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Укучыларның иҗади эшлҽре күргҽзмҽсе. 

9 сыйныф – «Чиксез музей» (34 сҽгать) 

Экскурсия үткҽрү кагыйдҽлҽрен кабатлау. Экскурсия үткҽрү. Экскурсион 

алымнар (Теоретик дҽрес, ҽңгҽмҽ) 

Экскурсоводның сҿйлҽм культурасы. Сҿйлҽм культурасының ҽһҽмияте. Арала-

шу кагыйдҽлҽре, басым нормалары, сүз тҿркемнҽрендҽ басым үзенчҽлеклҽре. Дҿрес сҿй-

лҽмгҽ карата талҽплҽр. Теоретик дҽреслҽр, лекция, ҽңгҽмҽ, гамҽли дҽреслҽр: сҿйлҽм 

аппаратын ҽзерлҽү ҿчен күнегүлҽр. Халык алдында сҿйлҽм ритмы. Яшь экскурсоводлар-

га киңҽшлҽр. 

Сҿйлҽм үсеше буенча практикум. Дикцияне һҽм дҿрес сҿйлҽмне үстерү буен-

ча күнегүлҽр эшлҽү. Шагыйрьлҽрнең туган як шҽһҽре, тарихы һҽм табигате турында 

шигырьлҽре. (Шигырьлҽр сайлау) 

Мҽктҽп музее буенча экскурсиягҽ ҽзерлек. 

Экспозиция турында тҿшенчҽ. Мҽктҽп музее экспозициясе. Тематик-экспозиция 

планын эшлҽү методикасы һҽм принциплары. Музей фондлары. (Теоретик дҽрес, ҽңгҽмҽ) 

Экскурсия тексты. Ҽзер текст белҽн эшлҽү методикасы. Экскурсиянең ҿч 

ҿлеше. Экскурсиягҽ талҽплҽр. (Теоретик дҽреслҽр, лекция, ҽңгҽмҽ) 

Экскурсия. Күрсҽтү методикасы һҽм алымнары. Экскурсия алымнары (хикҽя-

лҽр, чагыштыру, реконструкция). (Теоретик дҽреслҽр, лекция, ҽңгҽмҽ) гамҽли дҽрес: 

сҿйлҽмне, күрсҽтү күнекмҽлҽрен һҽм хикҽялҽрне эшкҽртү. Экскурсиялҽр үткҽрү 

күнекмҽлҽрен булдыру. 

Мҽктҽп тарихы буенча экскурсия үткҽрү. Мҽктҽп укучылары һҽм кунаклар 

ҿчен экскурсиялҽр үткҽрү. 

Гамҽли дҽрес.  

Тематик планлаштыру 

5 сыйныф – «Исҽнме, музей!» 

№ 

п/п 
Теманың исеме 

Сҽгать 

саны 

1 Нҽрсҽ ул музей? 1 

2 Казан – минем шҽһҽрем. Рҽсемнҽр конкурсы. 1 

3 Казан – минем шҽһҽрем. Фотографиялҽр конкурсы. 2 

4 Казанның иң танылган һҽйкҽллҽре. 2 

5 Казан шҽһҽре урамнарының исемнҽре тарихы. 2 

6 Казан шҽһҽренең архитектура һҽйкҽллҽре. 2 

7 Казан шҽһҽренең истҽлекле урыннары. 2 

8 Читтҽн торып Казан шҽһҽре буенча экскурсия. 1 

9 Казан шҽһҽре буенча экскурсия маршрутын тҿзү. 1 

10 Казанның күренекле кешелҽре. 1 

11 Мҽктҽп музеенда, сыйныфта куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. 1 

12 Х. М. Мҿштҽри мҽктҽп музей-кабинетына экскурсия. 1 

13 Р.Ваһапов мҽктҽп музей-кабинетына экскурсия. 1 

14 Казан шҽһҽре музейлары. 3 
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15 Уенчыклар музеена экскурсия. 2 

16 Мҽскҽү шҽһҽренең Дарвин музеена читтҽн торып экскурсия. 1 

17 Музей дҽресе «Безнең якта яшҽүче хайваннар». 1 

18 Фотографиялҽр конкурсы «Хайваннар дҿньясында». 2 

19 Дҿнья музейлары буенча читтҽн торып сҽяхҽт. 3 

20 Гаилҽ реликвиялҽре. Истҽлекле ҽйберлҽр. 2 

21 Иске фотография сҿйлҽде. 2 

22 Җиңү паркына экскурсия. Йомгак ясау. 2 

 

6 сыйныф – «Минем гаилҽм-минем Россия» 

№ 

п/п 
Теманың исеме 

Сҽгать 

саны 

1 Кереш дҽрес. «Минем гаилҽм-минем Россия» 1 

2 Нҽрсҽ ул гаилҽ, нҽсел? 2 

3 Минем шҽҗҽрҽмдҽ һҿнҽрлҽр. Безнең гаилҽ альбомы. Гаилҽдҽге 

һҿнҽрлҽр һҽм гаилҽ альбомын тҿзү турында ҽңгҽмҽ. 

3 

4 Шҽҗҽрҽне ничек тҿзергҽ. Шҽҗҽрҽ тҿзү. 2 

5 Минем гаилҽдҽ.  

«Ядкарь» тҿшенчҽсе аңлатмасы, ҽңгҽмҽ. Гаилҽ ядкарьлҽре турында. 

3 

6 Җиңү елъязмасына гаилҽмнең ҿлеше. Проект яклау. 2 

7 Медаль минем йортымда. Проект яклау. 5 

8 Музейлар белҽн танышу. 

Тематик күргҽзмҽлҽрдҽ катнашу. 

3 

9 Россия, Татарстанның Дҽүлҽт символлары. 

Россия һҽм Татарстан гимны, гербы, флагы тарихы белҽн танышу.  

4 

10 Россия дҽүлҽт бҽйрҽмнҽре. 

Россия бҽйрҽмнҽре белҽн танышу. 

3 

11 Халык календаре. Халык календареның тҿп даталары белҽн танышу. 2 

12 Туган ягыбыз табигатенең матурлыгы. 

Горький паркы буйлап экскурсия. 

2 

13 Йомгаклау гомумилҽштерү. 

Тҿркем проектын яклау. 

4 

  

7 сыйныф – «Яшь музей хезмҽткҽрлҽре» 

№ 

п/п 
Теманың исеме 

Сҽгать 

саны 

1 Кереш дҽрес. Музейның тҿп тҿшенчҽлҽре һҽм терминнары  2 

2 Музей белеме - фҽнни дисциплина  2 

3 Музейның кеше тормышында роле. Музейларның тҿп социаль функ-

циялҽре  

1 

4 Чит иллҽрдҽге музейлар эше тарихы (18 гасырга кадҽр). 

Коллекциялҽр туплау. 

2 
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5 Россиядҽге музейлар эше тарихы. Коллекциялҽр туплау. (17 гасыр 

ахыры 19 гасырның яртысы)  

2 

6 Музей челтҽре һҽм музейлар классификациясе. 1 

7 Музей фонды.Фондлар белҽн эшлҽү алымнары. 3 

8 Музей экспозициясе һҽм аның тҿрлҽре. 2 

9 Музейларның фҽнни-эзлҽнү һҽм тикшеренү эшчҽнлеге. 2 

10 Музейның күргҽзмҽ эшчҽнлеге. Музей экспонатларын классификаци-

ялҽү һҽм системалаштыру. 

2 

11 Тарихи документлар.Тарихи чыганакларны саклау кагыйдҽлҽре. 2 

12 Музей эшчҽнлегендҽ экскурсоводның роле. 2 

13 Экскурсиялҽр ҽзерлҽү методикасы. Интернет – технологиялҽр куллану. 2 

14 Экскурсияне ничек үткҽрергҽ? Экскурсиягҽ ҽзерлҽнү һҽм аны үткҽрү 

методикасы. 

2 

15 Чыганакларны ҿйрҽнү һҽм аның тарихны ҿйрҽнүдҽ роле. Чыганаклар 

белҽн эшлҽүнең тҿп этаплары  

3 

16 Тикшеренү эшчҽнлеге формалары:интервью, сораулар, ҿлешчҽ-

эзлҽнү, ҽңгҽмҽ һ.б. 

2 

17 Чыганаклар белҽн эшлҽүнең тҿп этаплары. 2 

18 Музейның мҽдҽни-белем бирү эшчҽнлеге. Нҽтиҗҽлҽр ясау. 1 

 

8 сыйныф – «Мин-экскурсовод» 

№ 

п/п 
Теманың исеме 

Сҽгать 

саны 

1 Мин-экскурсовод. 2 

2 Чыганакларны ҿйрҽнү һҽм аның тарихны ҿйрҽнүдҽ роле . Мҽктҽп 

музеенда практик (гамҽли) эш. 

2 

3 Чыганаклар белҽн эшлҽүнең тҿп этаплары. Мҽктҽп музеенда практик эш. 2 

4 Музей экспозициясе һҽм күргҽзмҽсе. Мҽктҽп музеенда практик эш.  3 

5 Экспозицияне проектлау. Мҽктҽп музеенда практик эш. 2 

6  Музей предметлары. Тҿп фондта эш. 3 

7 Музей комплексы нҽрсҽ ул? Лекция – презентациялҽр. 1 

8 Музей материаллары белҽн эшлҽүнең тҿп кагыйдҽлҽре. Практик эш. 2 

9 Музей материалларын исҽпкҽ алу һҽм саклау. Практик эш. 3 

10 Мҽктҽп музеенда күргҽзмҽ яки экспозициялҽр ҽзерлҽү. (ҽдҽби, тарихи) 3 

11 Музей экскурсиялҽре тҿрлҽре. Практик эш. 2 

12 Музей экскурсиялҽренең үзенчҽлеклҽре. Музей экскурсиялҽре үткҽрү 

методикасы. 

2 

13 Укучыларның иҗади эшлҽре күргҽзмҽсе. Практик эш. 3 

14 Йомгаклау тикшеренү конференциясе. Практик эш. 2 

15 Йомгаклау дҽресе. Практик эш. 2 
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9 сыйныф – «Чиксез музей» 

№ 

п/п 
Теманың исеме 

Сҽгать 

саны 

1 Экскурсия үткҽрү кагыйдҽлҽре. 1 

2 Экскурсоводның сҿйлҽм культурасы. 2 

3 Сҿйлҽм үсеше буенча практикум  5 

4 Мҽктҽп музее буенча экскурсиягҽ ҽзерлек. 4 

5 Мҽктҽп музее экспозициясе. 2 

6 Экскурсия тексты. 2 

7 Экскурсион күрсҽтү (күрсҽтү методикасы һҽм алымнары) 2 

8 Мҽктҽп тарихы буенча экскурсия үткҽрү.  5  

9 Практик эш. Виртуаль музейлар тҿзү һҽм ИКТ кулланып аларны 

яңгырату. 

10 

10 Йомгаклау дҽресе. Практик эш. 2 

 

Планлаштырылган нҽтиҗҽлҽргҽ ирешҥнең дҽрҽҗҽлҽре 

1 нче дҽрҽҗҽ:(мҽктҽп укучысының социаль белемнҽрен, социаль чынбарлыкны 

һҽм кҿндҽлек тормышын аңлау):  

– туган як тарихы турында белемнҽрен якын–тирҽдҽге кешелҽр, истҽлекле урыннар-

ны ҿйрҽнү аша үстерү; 

–  ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿньяга тулы караш формалаштырырга ярдҽм итүче тҿшенчҽлҽрен үстерү;  

– музейларда, архивларда, уку залларында үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽре белҽн танышу;  

– укучылар тарафыннан тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ, башка буын һҽм социаль 

тҿркемнҽргҽ караган белемнҽр алу:  

а) Бҿек Ватан сугышы вакыйгаларын искҽ алу традициялҽре турында;  

ҽ) конструктив тҿркем эше кагыйдҽлҽре турында;  

б) белешмҽ ҽдҽбиятта мҿстҽкыйль эзлҽү һҽм мҽгълүмат табу ысуллары турында;  

2 нче дҽрҽҗҽ: (укучының җҽмгыятьнең тҿп кыйммҽтлҽренҽ һҽм тулаем алганда 

социаль чынбарлыкка уңай мҿнҽсҽбҽтен формалаштыру): 

– укучының туган Ватанга, туган табигатькҽ һҽм мҽдҽнияткҽ, хезмҽткҽ, башка 

кешелҽргҽ, үз сҽламҽтлеклҽренҽ һҽм эчке дҿньяга карата уңай мҿнҽсҽбҽтлҽрен үстерү; 

– мҽктҽп укучысының туган як тарихына һҽм туган якны ҿйрҽнүгҽ, үз мҽктҽбенең 

үткҽненҽ, ҽти-ҽнилҽренең мҽктҽп тҽҗрибҽсенҽ карата мҿнҽсҽбҽтлҽрен үстерү. 

3 нче дҽрҽҗҽ. (мҽктҽп укучысының мҿстҽкыйль социаль эш тҽҗрибҽсе алу):  

– укучы үз-үзенҽ хезмҽт күрсҽтү тҽҗрибҽсе;  

– тарихны саклау һҽм тарихи ҽйберлҽрне саклау эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе;  

– тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽрен саклау тҽҗрибҽсе;  

– җҽмҽгатьчелек фикерен сораштыру һҽм интервью бирү тҽҗрибҽсе; 

–  Бҿек Ватан сугышында катнашучылар һҽм шаһитлар белҽн аралашу тҽҗрибҽсе; 

– хҽйрия эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе; 

– башка балалар белҽн уртак эшчҽнлек оештыру һҽм командада эшлҽү тҽҗрибҽсе ала; 
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– үз ҿстенҽ башка кешелҽр ҿчен җаваплылык алу һҽм алар белҽн идарҽ итү 

тҽҗрибҽсе. 

Тикшерҥ һҽм мониторинг ҥткҽрҥ формалары: 

1. экскурсиялҽр үткҽрү; 

2. күргҽзмҽлҽр оештыру; 

3. конференциялҽрдҽ катнашу; 

4. мҿстҽкыйль эзлҽнү буенча проект яклау; 

5. предмет атналыкларында катнашу; 

6. портфолио; 

7. иҗади отчет; 

8.  шҽхес буларак үсү мониторингы. 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽге критерийлар буенча бҽялҽнҽ: 

1. иҗади эшчҽнлеккҽ кызыксыну арту; 

2. аудитория алдында чыгыш ясауга кызыксыну, мотивация уяну; 

3. социаль активлыкны күтҽрү;  

4. мҿстҽкыйль иҗади эшчҽнлек күнекмҽлҽрен үстерү;  

5. укучыларны дҽрестҽн тыш эшчҽнлеккҽ тарту динамикасы. 

Укучыларның белем эшчҽнлеген бҽялҽү, укучы тарафыннан потенциаль 

мҿмкинлеклҽрен белү-белмҽү чиклҽрен, шулай ук, алда торган проблемалар дҽрестҽн 

тыш эшчҽнлек барышында хҽл ителҽ. 

Кулланылган ҽдҽбият 

1. «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

2. «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» 

(Под редакцией В.А.Горского), -Москва «Просвещение»,2014. 

3. А.Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 2009. 

4. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор. М.: Просвещение, 2010. 

5. Гулевич И.И. Проектирование внеурочной деятельности // Методист.– №2, - 2013. – С.16-22. 

6. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: Методическое пособие / 

науч. ред. И.В. Муштавинская и Т.С. Кузнецова. – Санкт- Петербург: КАРО, 2016. – 256 с. 

7. Научно-методический журнал «Спутник классного руководителя», 2011 No25. Патриотиче-

ское воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, разработки занятий/ авт.-

сост. И.А. Пашкович. –2-е изд., стереотип. –Волгоград: Учитель, 2008. –169с. 

8. Татар теле һҽм ҽдҽбият укытучысына ярдҽмгҽ: ФДББС турында белешмҽлек һҽм терҽк схема-

лар: методик ярдҽмлек/тҿзүчелҽр: А.Х.Мҿхҽммҽтҗанова, Р.Б.Камаева, –Казан:ТРМҮИ,2015.–68. 

9. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. Учебное пособие по музейной педагогике./ Мини-

стерство культуры РФ. Рос. ин – т культурологии. – М.: 2001. – 224с. 

10. Грицкевич В.П. История музеев мира: учеб.пособие для студентов "Музейное дело и охрана 

ист.-культур. наследия"/ В.П.Грицкевич, А.А.Гужаловский. -Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 2003. 
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5-9 нчы сыйныфлар ҿчен гомуми интеллектуаль юнҽлеш буенча 

“Без тарихта эзлебез” 

дигҽн дҽрестҽн тыш эшчҽнлек эш программасы 

Ҥтҽҥ вакыты 5 ел 

Гыйниятуллина Раилә Хәбибулла кызы, Казан шәһәре Яңа Савин районы 43 нче урта 

гомуми белем мәктәбенең югары квалификацион категорияле татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

Аңлатма язуы 

Туган (татар) тел һҽм ҽдҽбияттан 5-9 нчы сыйныфларда дҽрестҽн тыш эшчҽнлек 

алып бару ҿчен тҿзелгҽн ―Без тарихта эзлебез‖ дигҽн эш программасы укучыларның 

телҽклҽрен исҽпкҽ алып, аларны татар халкының гореф-гадҽтлҽре, йолалары, бҽйрҽм-

нҽре белҽн таныштыруны, тҿрле ҿлкҽлҽрдҽ сҽлҽтлҽрен ачуны һҽм үстерүне күздҽ 

тота. Программа нигезендҽ эшчҽнлек дҽреслҽрдҽн соң расписание буенча уздырыла. 

Атнага 1 сҽгать исҽбеннҽн үткҽрелҽ. 5 нче сыйныф – 35 сҽгать, 6 нчы сыйныф – 35 

сҽгать, 7 нче сыйныф – 35 сҽгать, 8 нче сыйныф – 35 сҽгать, 9 нчы сыйныф – 34 

сҽгать. Барлыгы: 174 сҽгать. 

Курска татар халкының үсеш тарихын, аның бай мирасын ҿйрҽнергҽ телҽгҽн бала-

лар йҿри. Укучыларның ҽлеге курс буенча алынган белемнҽренҽ билге куелмый. Ҿстҽмҽ 

дҽреслҽр кызыклы, мавыктыргыч булсын ҿчен уен, ярыш, сорау-җавап формалары 

кулланыла.  

Эш программасының эчтҽлеге 

Программаның максаты: 

 укучыларның сҽлҽтлҽрен һҽръяклап ачу һҽм үстерү ҿчен реаль шартлар булдыру; 

 татар халкының гореф-гадҽтлҽре, йолалары, бҽйрҽмнҽре турында мҽгълүмат бирү; 

 милли - тҿбҽк компоненты материаллары белҽн танышу; 

 дҽрестҽ алган грамматик, орфографик, пунктуация, сҿйлҽм теле һҽм язу 

күнекмҽлҽрен ныгыту һҽм үстерү; 

 иҗат эше белҽн шҿгыльлҽнү һҽм материалларны тҿрле басмаларга тҽкъдим итү; 

 тҿрле темаларга чыгышлар ясау; 

 тҿрле һҿнҽр иялҽре белҽн очрашулар үткҽрү; 

 халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре белҽн танышу; 

 балаларның татар теле һҽм ҽдҽбияты белҽн кызыксынуларын үстерү, аңа мҽхҽббҽт 

тҽрбиялҽү;  

 милли үзаңны үстерү. 

Бурычлары: 

Укучылар бу курста белергҽ тиешлҽр: 

 дҿрес һҽм ачык итеп үз фикерлҽрен ҽйтҽ белергҽ;  

 хҽзерге татар ҽдҽби теленең орфографик, орфоэпик, лексик, пунктуацион нормала-

рын тҿгҽл белергҽ;  

 эш кҽгазьлҽрен дҿрес язарга ҿйрҽнергҽ; 
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 сҿйлҽм этикеты белҽн таныш булырга; 

 тҿрле сүзлеклҽрдҽн файдалана белергҽ. 

Метапредмет нәтиҗәләре: 

Шәхескә кагылышлы УУГ:  

 шҽхеснең ҽхлакый-рухи сыйфатларын камиллҽштерү:  

 милли горурлык, гражданлык хислҽре формалаштыру;  

 ҽхлак нормаларын, җҽмгыятьтҽ яшҽү кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү;  

 күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасы күрсҽтү;  

 үз алдыңа максат кую, аңа ирешү юлларын эзлҽү;  

 уңышларыңа яки уңышсызлыкларыңа, аларның сҽбҽплҽренҽ дҿрес бҽя бирү;  

 индивидуаль эшчҽнлек стилен формалаштыру:  

 тҿрле мҽгълүмат чараларын (сүзлеклҽр, интернет ресурслар һ.б.) танып-белү һҽм 

аралашу вакытында куллану;  

 актив, мҿстҽкыйль, иҗади фикер йҿртүче, фҽнни-тикшеренү эшчҽнлеген башкара 

алырлык шҽхес буларак формалашуны дҽвам итү;  

 үзең алган белем күнекмҽлҽрен тормышның тҿрле шартларында куллана белергҽ 

ҿйрҽнү.  

Танып-белү УУГ:  

 укучының үз эшчҽнлеген мҿстҽкыйль рҽвештҽ оештыра белүе, бҽялҽве, үзенең 

кызыксынучанлык ҿлкҽсен билгелҽве;  

 фикерлҽүдҽ логик чылбыр тҿзү;  

 тҿрле мҽгълүмат чаралары белҽн эшли, кирҽкле мҽгълүматны таба, анализлый һҽм 

үз эшчҽнлегендҽ куллана белү;  

 татарчадан русчага, русчадан татарчага тҽрҗемҽ итү юлы аша фразеологик 

берҽмлеклҽрнең эчтҽлегендҽге фҽлсҽфҽне үзлҽштерү.  

Коммуникатив УУГ:  

 тыңлый белү;  

 диалог тҿзүдҽ һҽм коллектив фикер алышуда катнашу;  

 үз фикерен дҽлилли белү, тормыштан мисаллар китерү;  

 үз фикерен тулы һҽм тҿгҽл итеп ҽйтҽ белү;  

 үз фикерен тулы һҽм тҿгҽл итеп ҽйтҽ белү;  

 күмҽк эш вакытында уртак фикергҽ килү; 

 мҽгълүмат туплауда үзара хезмҽттҽшлек итүдҽ инициативасы күрсҽтү;  

 үз фикерлҽрен телдҽн һҽм язмача җиткерҽ белү; 

 сыйныфташлары каршында тҿрле темаларга, башкарылган проектлар буенча 

чыгыш ясау. 

Регулятив УУГ:  

 үз эшчҽнлегеңнең нҽтиҗҽле булуына ирешү, үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу;  

 кагыйдҽ, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тоту һҽм аларга ияреп гамҽллҽр кылу;  

 эшлҽнгҽн эшкҽ бҽя бирү, сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү. 
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Предмет нәтиҗәләре:  

 тел материалы белҽн логик фикерлҽүне сорый торган эш тҿрлҽрен башкару; 

 телнең сүзлек составын куллану ҿлкҽсе, активлыгыннан чыгып урынлы файдалану;  

 бирелгҽн темаларга, тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешлҽргҽ 

нигезлҽнеп, кечкенҽ хикҽялҽр язу;  

 укучыларны иҗади эшчҽнлеккҽ тарту, проект эшлҽре белҽн кызыксындыру.  

 

5 НЧЕ СЫЙНЫФ ҾЧЕН ТЕМАТИК ПЛАН 

№ Эш тҿре, темасы Сҽг.саны 

1 ―Без тарихта эзлебез‖ дигҽн ҿстҽмҽ дҽрес турында мҽгълүмат бирү. 

―Үзем турында үзем‖. Ҽңгҽмҽ үткҽрү. 

1 

2 Тел – иҗтимагый күренеш. 1 

3 Тел турында мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. 1 

4 Татар халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре. 1 

5 Татар халык ҽкиятлҽре. 1 

6 ―Газиздер бу туган җирем‖ туган як тарихы белҽн танышу.  1 

7 Татар халкының гореф-гадҽтлҽре, йолалары һҽм милли бҽйрҽмнҽре. 1 

8 Проект эше: Татар халкының гореф-гадҽтлҽре, йолалары һҽм бҽйрҽмнҽре.  1 

9 ―Ҽй, Идел-йорт, Идел-йорт‖ ―Идегҽй‖ дастаны 1 

10 Татарстанның Милли музеена сҽяхҽт. 1 

11 Татарстанның истҽлекле урыннары. 1 

12 Казаныбызның истҽлекле урыннары. 1 

13 Казан турындагы легендалар. 1 

14 Казан турында хикҽя язу һҽм шушы укып күрсҽтү. 1 

15 Мҽчетлҽр тарихы. 1 

16 Мин һҽм минем нҽселем. 1 

17 ―Шҽҗҽрҽ - тҽрбиянең асыл ташы‖ – конкурс. 1 

18 Каюм Насыйри –татар халкының танылган шҽхесе. 1 

19 Каюм Насыйри музеена сҽяхҽт (презентация). 1 

20 Шиһабеддин Мҽрҗани. 1 

21 Татар язучыларының юбилейлары. 1 

22 Ач, шигърият, серлҽреңне. 1 

23 Муса Җҽлил –патриотик шагыйрь. 1 

24 Салих Сҽйдҽшев – татар халкының танылган композиторы. 1 

25 Бакый Урманче – танылган рҽссамыбыз. 1 

26 Сочинениелҽр конкурсы ―Татар халкының танылган шҽхеслҽре‖. 1 

27 Ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽге сурҽтлҽү чаралары. 1 

28 Сурҽтлҽү чаралары кулланып ирекле темага хикҽя язу. 1 

29 Салих Сҽйдҽшев музеена сҽяхҽт. 1 

30 Габдулла Тукай – шигъри чишмҽбез. 1 

31 Без - Тукай шҽкертлҽре. Шигърият бҽйрҽмендҽ катнашу. 1 
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32 Телдҽге ― матур‖ сүзлҽр. 1 

33 Рефератлар, хикҽялҽр язабыз. 1 

34 Укучыларның иҗат җимешлҽрен республика газета битлҽренҽ тҽкъдим 

итү ҿчен ҽзерлҽү. 

1 

35 Еллык эшкҽ йомгак ясау. 1 

 

6 НЧЫ СЫЙНЫФ ҾЧЕН ТЕМАТИК ПЛАН 

№ Эш тҿре, темасы Сҽг.саны 

1 ―Туган телем – иркҽ гҿлем‖. Ҽңгҽмҽ үткҽрү. 1 

2 Тҿрки теллҽр. Гомумтҿрки сүзлҽр. 1 

3 Телебездҽге алынма сүзлҽр.  1 

4 Күп мҽгънҽле сүзлҽр. 1 

5 Тыныш билгелҽре һҽм язма сҿйлҽм. 1 

6 Иҗат дҿньясында (хикҽялҽр язу). 1 

7 Борынгы ҽдҽбиятыбыз үрнҽклҽре белҽн танышу.  1 

8 XVII - XVIII йҿз ҽдҽбияты белҽн танышу. 1 

9 Проект эше: Борынгы гасыр, XVII - XVIII йҿз ҽдиплҽре. 1 

10 XIX йҿз ҽдҽбияты һҽм ҽдиплҽре. 1 

11 XX йҿз башы ҽдҽбияты һҽм ҽдиплҽре. 1 

12 XX йҿз ҽдҽбияты һҽм ҽдиплҽре. 1 

13 Сугыш чоры ҽдҽбияты. 1 

14 Проект эше: XIX - XX йҿз ҽдиплҽре. 1 

15 Сугыш чоры ҽдиплҽренең иҗаты турында сочинение язу. 1 

16 Бҿек Ватан сугышы музеена сҽяхҽт.  1 

17 Казаныбызның истҽлекле урыннары. Казан мҽчетлҽре. 1 

18 Казанның югары уку йортлары. 1 

19 Казан урамнары. 1 

20 Проект эше: Казан – башкалам. 1 

21 Казан турында легенда уйлау һҽм шушы сҿйлҽп күрсҽтү. 1 

22 Мин һҽм минем нҽселем. 1 

23 ―Минем гаилҽм‖ – реферат язу. 1 

24 Муса Җҽлил – патриотик шагыйрь. 1 

25 Шигырь укучылар бҽйгесе үткҽрү. 1 

26 Җҽүдҽт Фҽйзи – татар халкының танылган композиторы. 1 

27 Харис Якупов – танылган рҽссамыбыз. 1 

28 Илһам Шакиров – татар халкының танылган артисты. 1 

29 Театр яктылыкка, нурга илтҽ. 1 

30 Ҽкиятлҽр язабыз. 1 

31 Тукай - шигъри чишмҽбез. Шигърият бҽйрҽмендҽ катнашу. 1 

32 Шигырь язучылар бҽйгесе.  1 

33 Ирекле темага сочинениелҽр бҽйгесе. 1 



58 

34 Укучыларның иҗат җимешлҽрен республика газета битлҽренҽ 

тҽкъдим итү ҿчен ҽзерлҽү. 

1 

35 Еллык эшкҽ йомгак ясау. 1 

 

7 НЧЕ СЫЙНЫФ ҾЧЕН ТЕМАТИК ПЛАН 

№ Эш тҿре, дҽрес темасы Сҽг.саны 

1 Тел – күңелең кҿзгесе. 1 

2 Легендалар һҽм риваятьлҽр. 1 

3 Казан турында легенда һҽм риваятьлҽр. 1 

4 Казанның тарихи урамнары. 1 

5 Халык җырлары. 1 

6 Мҿнҽҗҽтлҽр. 1 

7 Бҽетлҽр. 1 

8 Проект эше: Татар халык авыз иҗаты. 1 

9 Дҽрдемҽнд (Закир Рҽмиев). 1 

10 Ф. Ҽмирханның ―Фҽтхулла хҽзрҽт‖ ҽсҽре. 1 

11 Һ. Такташ ҽсҽрлҽре 1 

12 Г. Ибраһимов хикҽялҽре. 1 

13 Проект эше: Яраткан язучым. 1 

14 Г. Тукай – татар халкының яраткан шагыйре. 1 

15 Г. Тукай сҽнгатьтҽ. 1 

16 Ф. Кҽрим поэмалары. 1 

17 М. Җҽлил – патриот шагыйрь. 1 

18 Г. Кутуйның ―Рҿстҽм маҗаралары‖ ҽсҽре. 1 

19 Проект эше: Рҿстҽм. 1 

20 Ҽ. Еникинең ―Туган туфрак‖ ҽсҽре. 1 

21 Исемең матур, кемнҽр куйган? 1 

22 Сҿйлҽшү серлҽре. 1 

23 Кушаматлар. 1 

24 Казан тарихы. 1 

25 Авыллар тарихы. 1 

26 Китап – сердҽшең. 1 

27 Проект эше: Минем шҽҗҽрҽм. 1 

28 Хатлар яздым мин утырып... 1 

29 Хикҽялҽр яздым ҽле... 1 

30 Г. Тукай музеена сҽяхҽт. 1 

31 Табигатькҽ сҽяхҽт. 1 

32 Проект эше: Туган ягымның иң гҥзҽл почмагы. 1 

33 Бүгенге кҿн шагыйрьлҽре. 1 

34 Эш кҽгазьлҽре. 1 

35 Еллык эшкҽ йомгак ясау. 1 
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8 НЧЕ СЫЙНЫФ ҾЧЕН ТЕМАТИК ПЛАН 

№ Эш тҿре, дҽрес темасы Сҽг.саны 

1 Теллҽр белгҽн - иллҽр белгҽн. 1 

2 Бҽетлҽр. 1 

3 Бүгенге кҿндҽ чыккан бҽетлҽр. 1 

4 Казанда Г. Тукай булган урыннар. 1 

5 Г. Тукай ҽсҽрлҽренҽ сҽяхҽт. 1 

6 Проект эше: Г. Тукай – шигъри чишмҽбез.  1 

7 Татар халкының гореф-гадҽтлҽре. 1 

8 Татар халкының йолалары һҽм бҽйрҽмнҽре. 1 

9 Сабантуй һҽм җыен. ―Сабан туе‖ җырын ҿйрҽнү. 1 

10 Г. Тукайның ―Исемдҽ калганнар‖, Г. Ибраһимовның ―Алмачуар‖. 

ҽсҽрлҽрендҽ сабантуй вакыйгасының бирелеше. 

1 

11 Проект эше: Татар халкының йолалары һҽм гореф-гадҽтлҽре. 1 

12 Н. Думави иҗаты. 1 

13 Ф. Хҿсни ҽсҽрлҽренҽ сҽяхҽт. 1 

14 Хатлар яздым утырып...  1 

15 М.Җҽлил музеена сҽяхҽт. 1 

16 М. Мҽһдиев ҽсҽрлҽренҽ сҽяхҽт. 1 

17 М. Җҽлил – патриот шагыйрь. 1 

18 М. Ҽгълҽмов иҗаты. 1 

19 Р. Харис иҗаты. 1 

20 Проект эше: Яраткан язучым. 1 

21 Исемең матур, кемнҽр куйган? 1 

22 Телебездҽге матур сүзлҽр. 1 

23 Мин яраткан ҽдҽби герой. 1 

24 Укыган ҽдҽби ҽсҽр героена хат язу. 1 

25 Китап – якын сердҽшең. 1 

26 Мин яшҽгҽн урамның тарихы. 1 

27 Кол Шҽриф мҽчете. 1 

28 Проект эше: “Казаным -башкалам”. 1 

29 Шигырьлҽр языйм ҽле...  1 

30 Г. Тукай – татар халкының яраткан шагыйре. 1 

31 Табигатькҽ сҽяхҽт. 1 

32 Проект эше: Туган ягым – гҿллҽр иле. 1 

33 Бүгенге кҿн шагыйрьлҽре. 1 

34 Эш кҽгазьлҽре. 1 

35 Еллык эшкҽ йомгак ясау. 1 
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9 НЧЫ СЫЙНЫФ ҾЧЕН ТЕМАТИК ПЛАН 

№ Эш тҿре, дҽрес темасы Сҽг.саны 

1 Туган телем – иркҽ гҿлем, киңдер сиңа күңел түрем. 1 

2 Телебездҽге афоризмнар. 1 

3 Татар халкының танылган драматурглары. 1 

4 Драматургия. 1 

5 Театрга сҽяхҽт. 1 

6  Ф. Халиди ―Рҽдде бичара кыз.‖  1 

7  Г. Камал ―Банкрот‖. 1 

8 Проект эше: Татар театрлары. 1 

9 Ф. Кҽрим ―Фҽтхулла хҽзрҽт‖. 1 

10 Г. Ибраһимов хикҽялҽре. 1 

11 Ҽ. Еники ―Туган туфрак‖. 1 

12 Ҽ. Еники ―Бер генҽ сҽгатькҽ‖. 1 

13 А. Гыйлҽҗев – танылган шҽхес. 1 

14 Проект эше: Татар халкының танылган шҽхеслҽре. 1 

15 Юмор һҽм сатира. 1 

16 Г. Афзалның юмористик шигырьлҽре. 1 

17  М. Җҽлил – яраткан шагыйребез (М. Җҽлил иҗатында юмор). 1 

18 Ш. Галиев – юмористик шигырьлҽр остасы. 1 

19 Бүгенге кҿн юмор осталары. 1 

20 Юмористик видеолар белҽн танышу. 1 

21 Проект эше: “Юмор һҽм сатира осталары”. 1 

22 Бүгенге кҿн шагыйрьлҽре. 1 

23 Бүгенге кҿн язучылары. 1 

24 Укыган ҽдҽби ҽсҽр героена хат язу. 1 

25 Һҿнҽрлҽр илендҽ. 1 

26 Тҿзүчелҽр турындагы ҽдҽби ҽсҽрлҽр. 1 

27 Табиблар турындагы ҽдҽби ҽсҽрлҽр. 1 

28 Юристлар турындагы ҽдҽби ҽсҽрлҽр. 1 

29 Укытучылар турындагы ҽдҽби ҽсҽрлҽр. 1 

30 Хикҽялҽр яздым ҽле...  1 

31  Г. Тукай – татар халкының яраткан шагыйре. 1 

32 Эш кҽгазьлҽре. 1 

33 Табигатькҽ сҽяхҽт. 1 

34 Еллык эшкҽ йомгак ясау. 1 

 

 

 



61 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы 

“Бҽллҥр калҽм” җыены 

(Укучыны гомуммҽдҽни яктан ҥстерҥ юнҽлеше) 

(5-7 сыйныф укучылары ҿчен) 

Җәләлиева Ләйсән Равил кызы, Макарова Ирина Александр кызы, Казан шәһәре 

Совет районының «Аерым предметлар тирәнтен өйрәнелә торган 144 нче урта 

гомуми белем мәктәбе» гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең югары 

квалификацион категорияле туган тел укытучылары 

Аңлатма язуы.  

Мaтур ҽдҽбиятның шҽхеc үcтерүдҽ тоткaн урыны һҽм роле бик зур. Бaлалар 

ҿчен язылгaн китаплар aкыл, ҽхлaк, эcтетик тҽрбия чaралaры булып тора. В.А. Cухом-

линский ҽйткҽнчҽ: «Китaп уку – ул бaла йҿрҽгенҽ юл табу». Мaтур ҽдҽбият cҿйлҽм 

үcтерү методикaсында мҿһим урын алып торa, чҿнки ул бaлаларны ҽдҽби тел 

дҿньяcына aлып керҽ. Сүзлҽрнең тҿрле яңгырашы, aһҽңе аша туган телгҽ мҽхҽббҽт 

тҽрбияли, шул телдҽ кыенcынмый телҽп сҿйлҽшергҽ ҿйрҽтҽ. 

Урта гомуми белем баскычында укучыларны рухи-ҽхлакый, гомуммҽдҽни үсте-

рү һҽм тҽрбиялҽү программасының норматив-хокукый һҽм документлар нигезе булып 

«Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында»гы Законы, Россия гражданины шҽхесен 

рухи-ҽхлакый, гомуммҽдҽни үстерү һҽм тҽрбиялҽү концепциясе, федераль дҽүлҽт 

белем стандарты тора. 

Матур ҽдҽбиятны ярaтучылар тормышкa икенче күз белҽн карыйлар, яхшы белҽн 

ямaнны, актан кaраны аерaлар, ул тел бaйлыгын үстерҽ. Нинди генҽ шигырьне, ҽкиятне 

укыcаң да, алар күңелне бaета, бу гүзҽл дҿньяның серлҽрен ача. Китап укыган кеше, 

гомумҽн, бу дҿньяны икенче яктан күрҽ, тормышның кадерен белергҽ ҿйрҽнҽ. Шуңа күрҽ 

барлык балаларны да китaп укырга ҿндисем килҽ. Үз телен, ҽдҽбиятын белгҽн кеше 

беркaйчан да югалмaс, тормышында үз урынын таба алыр. "Китап − белем чишмҽcе" 

дигҽн халык. Чыннан да, китап биргҽн белемне бернҽрсҽ дҽ aлыштыра алмый. Анда 

безнең тарихыбыз, миллҽтебез, безнең бүгенге һҽм килҽчҽк кҿнебез!  

Мҽктҽплҽрдҽ ҽдҽбият дҽреcлҽре чикле. Ҽдҽбияттa яңa иcемнҽр, аларның иҗaты 

белҽн тaнышу; тугaн ягыбызның ҽдҽбият һҽм журнaлиcтикa ҽһеллҽрен, aлaрның иҗaтын 

киңрҽк ҿйрҽнү һҽм укучыларның иҗaди cҽлҽтлҽрен aчуны күздҽ тотып, дҽреcтҽн тыш 

эшчҽнлек aлып бaрырга булдык. Ул эшчҽнлекне «Бҽллүр кaлҽм» җыены дип атадык.  

Эшчҽнлек плaнын тҿзегҽндҽ һҽр клаccның ҽдҽбият прогрaммасы, укучылaрның 

телҽклҽре һҽм кызыкcынулары иcкҽ aлынды. 

―Бҽллүр кaлҽм‖ җыены cҽлҽтле балаларны барлaу, аларның иҗади cҽлҽтен 

үcтерү буенча клаcстан тыш эшлҽрнең нҽтиҗҽле формaларыннан берсе. 

Утырышларда язучы, шaгыйрь, дрaматургларыбыз иҗатын ҿйрҽнеп, укучы кү-

ңеле тугaн як, аның хезмҽт сҿюче халкы, тормыш-кҿнкүреш вaкыйгаларыннан алган 

тҽэcирлҽр белҽн бaйый, горурлык хиcлҽре арта. Бу эшчҽнлек ҿстҽмҽ белем бирү чыгa-

нагы буларак та файдалы дип cаныйм. Ҿйрҽнү ҿчен халык күңелендҽ лaеклы урын aл-

ган, мҿһим эчтҽлекле, бүгенге кҿндҽ aктуаль булган, эcтетик-социaль ихтыяҗларны 
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кҽнҽгатьлҽндерҽ алырлык яхшы ҽcҽрлҽр сайлап алынды. Шуның белҽн бергҽ програм-

мaга укучылaрны мҿмкин кадҽр күбрҽк язучылaр белҽн тaныштыру макcатыннан ҽле-

гҽ ҽз тaныш булган яшь язучылaрның ҽcҽрлҽре дҽ тҽкъдим ителҽ.Укучыгa ҽcҽрлҽрне 

сайлaп алу мҿмкинлеге дҽ тудырылa. 

Программaда тҿрле конкурслар, очрaшулар да карaлган.  

Бҽйлҽнешле cҿйлҽм үcтерү, cҽнгатьлелек, культурaлы cҿйлҽм кебек проблемa-

лы мҽcьҽлҽлҽр дҽ программадa урын aлган. Шулaй ук түгҽрҽктҽ шигырь, хикҽя язу 

cерлҽре белҽн тaнышкан укучы, дҽреcтҽ ҽсҽрлҽргҽ aнализ ясагандa, үз кҿченҽ ышa-

нып, язма эшлҽр вaкытында тел-cүрҽтлҽү чарaларыннан иркен фaйдаланып, иҗади 

фикерлҽү cҽлҽтенҽ бaй булуын күрсҽтҽ. 

Максaт: 

Татар ҽдҽбиятының матур үрнҽклҽре ярдҽмендҽ үз-үзенҽ ышанган, мҿстҽкыйль 

эш итҽ торган, конкурентлыкка сҽлҽтле, дҿрес аралашу серлҽрен белүче, рухи дҿнья-

сы бай, иң матур кешелек сыйфатларына ия булган укучылар тҽрбиялҽү.  

Тҿп бурычлaр: 

- татaр ҽдҽбиятыннан ҿcтҽмҽ мҽгълүмaтлар бирү; 

- олимпиадa, бҽйгелҽргҽ ҽзерлек эше aлып бaру;  

- укучылaрны иҗaт эше белҽн кызыкcындыру, иҗади cҽлҽтен үcтерүгҽ шaртлар тудыру; 

- ҽдҽби ҽcҽрлҽр укугa тарту; 

- ҽдҽбиятны aңларга, ярaтырга ҿйрҽнергҽ ярдҽм итү, эcтетик зҽвык тҽрбиялҽү;  

- укучыгa үзе телҽгҽн ҽcҽрлҽр белҽн эшлҽргҽ, эзлҽнергҽ, иҗaт итҽргҽ юл aчу; 

- мҽcтҽкыйль эзлҽнүгҽ этҽргеч ясaу; 

- яктaш язучылар иҗaтын ҿйрҽнү;  

-  сценарийлар язарга ҿйрҽтү; 

- укучылaрда хaлкыбызның гореф-гадҽтлҽре, йолaлары, бҽйрҽмнҽре, дине, тaтар хaлкы-

ның язучылaры, шaгыйрьлҽре, дрaматурглары, aртистлары, гомумҽн, күренекле шҽхеcлҽ-

рен ҿйрҽнү aркылы тугaн телгҽ һҽм хaлкыбызга мҽхҽббҽт һҽм ихтирaм хиcлҽре 

тҽрбиялҽү. 

Программаның актуальлеге.  

Күп язучыларның иҗатлары, ҽсҽрлҽрен ҿйрҽнү мҽктҽп программаларында урын 

алмаган яки бик аз бирелгҽн. Шуны исҽпкҽ алып, ―Бҽллүр калҽм‖ җыены берлҽшмҽсендҽ 

укучыларга ҿстҽмҽ белем алу мҿмкинлеге тудырылды. Бу дҽрестҽн тыш эшчҽнлек 

укучыларга тҿрле язучыларга багышланган кичҽлҽр үткҽрергҽ ярдҽм итҽ. 

Укучыларда бердҽмлек, иптҽшеңҽ карата ышаныч һҽм хҿрмҽт үсеш ала. Ҽ бу 

исҽ укучыларга шҽхси авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдҽм итҽ, чыгыш ясаганда 

җаваплылык хисе арта һҽм һҽр эштҽ иҗади якын килүне үстерҽ. Балада үзбҽя арта, ул 

үзен һҽркайда иркен хис итҽ башлый. 

Программаның яңалыгы шунда: бу берлҽшмҽдҽ укытучының укучыларга 

фронталь йогынтысы белҽн индивидуаль якын килүе, берлҽшмҽдҽге һҽр укучыга 

йогынты ясый алуы ярашалар. Һҽр бала үз кҿчен коллектив эшлҽр белҽн беррҽттҽн 

берүзе генҽ катнашып та сыный ала. 

Ҥз белемеңне кҥтҽрҥ формалары: 
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- мҽдҽният яңалыклары белҽн танышып бару; 

- язучылар белҽн очрашулар оештыру; 

- вакытлы матбугат белҽн даими танышып бару; 

- театр, тҿрле кичҽлҽргҽ йҿрү; 

- конференциялҽрдҽ катнашу һҽм чыгыш ясау; 

- тҽҗрибҽ уртаклашу.  

Ата-аналар белҽн эш 

Ата-аналар белҽн элемтҽдҽ тору. 

Бҽйрҽмнҽр үткҽрү, аларга ҽзерлҽнү. 

Консультациялҽр. 

Концертлар. 

Планлаштырылган нәтиҗәләр: 

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр: 

- сҿйлҽмнең матурлыгын һҽм сҽнгатьлелеген сизҽ алуы – үз сҿйлҽмен камиллҽште-

рүгҽ омтылуы;  

- туган иленҽ, аның теленҽ, мҽдҽниятенҽ мҽхҽббҽт һҽм хҿрмҽт белҽн карау; 

- уку, текст авторы белҽн диалог коруга кызыксыну; 

- ҽхлакый норма һҽм кыйммҽтлҽр системасында ориентлаша алуы, аларны үзендҽ 

булдыру; 

- үз фикерен белдерҽ алуга ихтыяҗ; 

- уку эшчҽнлегендҽ үз-үзеңҽ дҿрес бҽя бирҽ алу, үзара дуслык хисен тҽрбиялҽү; 

- иптҽшеңҽ рухи ярдҽм күрсҽтҽ белү; 

- фикереңне дҽллили белү. 

Метапредмет нҽтиҗҽлҽр: 

Регулятив УУГ:  

- эшчҽнлекнең максатын таба һҽм формалаштыра алу, үзеңнең эшчҽнлегеңне 

куелган максатка нигезлҽнеп тҿзи алу; 

- эшчҽнлек барышында гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҽйтҽ алу;  

- китап белҽн эшлҽгҽндҽ үз фаразыңны ҽйтергҽ ҿйрҽнү; 

- укытучы тҽкъдим иткҽн план белҽн эшлҽргҽ ҿйрҽнү. 

Коммуникатив УУГ: 

- җибҽрелгҽн хаталарны булган белемнҽргҽ нигезлҽнеп тҿзҽтҽ алу, башкаларның 

сҿйлҽмен тыңлый, аңлый алу;  

- үз фикерлҽрен язма һҽм телдҽн рҽсмилҽштерҽ алу; 

- башкаларның сҿйлҽмен тыңлый һҽм аңлый алу; 

- текстны сҽнгатьле итеп укый алу һҽм сҿйли белү; 

- укучылар һҽм укытучы белҽн һҽр эштҽ килешҽ алу; 

- сҿйлҽмнең диалогик формасы белҽн эш итҽ белү;  

- хезмҽттҽшлектҽ башкаларның фикерлҽрен исҽптҽ тоту һҽм карашыңны яклый белү; 

- үз фикереңне һҽм карашыңны формалаштыру;  

- бердҽм эшчҽнлектҽ уртак нҽтиҗҽгҽ килү. 

Танып белү УУГ: 



64 

- укучыларның укытучы һҽм сыйныфташлары белҽн эшчҽнлеккҽ йогынты ясавы;  

- проблемалы биремнҽр ярдҽмендҽ укучыларда телне ҿйрҽнүгҽ кызыксыну уяту; 

- китапта (исеме, шартлы билгелҽр) ориентлашу; 

- китаптан, рҽсемнҽрдҽн җаваплар таба алу; 

- эшчҽнлеккҽ нҽтиҗҽ ясый алу; 

- мҽгълүматны эшкҽртҽ, үзгҽртҽ алуы; 

- куелган мҽсьҽлҽне чишүдҽ алгоритмны куллана белү;  

- язма һҽм телдҽн сҿйлҽмдҽ үз фикерлҽреңне формалаштыра белү;  

- тиешле мҽгълүматны табу һҽм аерып алу; 

- ҿлешлҽрдҽн бербҿтенне тҿзи, гомумилҽштерҽ белү. 

Курсның уку планындагы урыны 

Бу программа 5-7 сыйныф укучылары ҿчен тҿзелде. Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек 

атнага бер тапкыр 40 минутлы дҽрес итеп үткҽрелҽ. Елга 34 дҽрес үткҽрү каралган. 

Эшчҽнлекнең тҿрлҽре: 

• Уен эшчҽнлеге  

• Танып-белү эшчҽнлеге  

• Ҽдҽби иҗади эшчҽнлек  

• Туган якны ҿйрҽнү, туризм юнҽлеше 

Кулланыла торган тҿп метод һҽм технологиялҽр: 

- коммуникатив; 

- үстерелешле; 

- хезмҽттҽшлек итү; 

- иҗади үсеш; 

- проблемалы; 

- проект һҽм эзлҽнү технологиялҽре.  

Эшчҽнлекне ҥткҽрҥ формалары һҽм алымнары 

- түгҽрҽк 

- лекциялҽр; 

- уен элементлары кергҽн практик дҽреслҽр; 

- текстларны уку һҽм анализлау; 

- мҿстҽкыйль эшлҽү; 

- сҽхнҽлҽштерү; 

- проект яклау; 

- ҽңгҽмҽ; 

- презентация; 

- экскурсия; 

- КВН; 

- рольле уеннар; 

- дискуссия; 

- индивидуаль эш; 

- группаларда эш; 

- иҗади чыгышлар; 
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- концерт; 

- репетиция. 

Һҽр дҽрес ҿч бҥлектҽн тора: 

- уен; 

- теория; 

- практика. 

Балаларның эшчҽнлек дҽрҽҗҽсе методлары: 

- иллюстратив-аңлатмалы – балалар ҽзер материалны кабул итҽлҽр һҽм үзлҽштерҽлҽр;  

- репродуктив – укучылар алган белем һҽм күнекмҽлҽрне яңадан кабатлыйлар;  

- өлешчә-эзләнүле – укучыларның коллектив эзлҽнүдҽ катнашулары, куелган бурыч-

ны укытучы белҽн бергҽлҽп чишүлҽре;  

- тикшеренү – укучыларның мҿстҽкыйль иҗади эшлҽре.  

Эшчҽнлек оештыру методлары: 

- фронталь – барлык балалар белҽн берьюлы эшлҽү;  

- коллектив – барлык балалар арасында да проблемалы – эзлҽнү яки иҗади үзара 

бҽйлҽнеш оештыру; 

- индивидуаль-фронталь - индивидуаль һҽм фронталь эш формаларын аралаштыру; 

- төркемләп – кечкенҽ тҿркемнҽрдҽ эш оештыру ( 2- 7 кеше); 

- парлы – парларда эш оештыру; 

- индивидуаль – биремнҽрне, проблемаларны индивидуаль рҽвештҽ үтҽү. 

Программаның материаль-методик яктан тҽэмин ителҥе 

Программаны уңышлы итеп тормышка ашыру ҿчен уңайлы, җиллҽтелҽ торган 

кабинет булуы зарур, (дҽреслҽрне башка аудиториялҽрдҽ дҽ, мҽйданчыкларда да 

үткҽрергҽ мҿмкин). 

Рҽсемнҽр беркетү ҿчен сыйныф тактасы.  

Диапроектор.  

Мультимедиа проектор.  

Компьютер.  

Экран. 

Сканер. 

Принтер. 

Видеокамера. 

Дидактик материал: картиналар, фотографиялҽр, портретлар, белешмҽлҽр, 

фҽнни һҽм матур ҽдҽбият, таратма материаллар. 

Йомгак ясау формалары: сорашу, чыгыш ясау, конкурс, эшлҽрне коллектив 

анализлау, үзанализ. 

 

Программаның эчтҽлеге 

1 тема. Бҽллҥр калҽм. Кереш дҽрес. (1 сҽг.) 

Укучылaрны ―Бҽллүр калҽм‖ утырышларының плaны, режимы белҽн тaнышты-

ру. Еллык плaн кабул итү. Инструктаж үткҽрү. 

2 тема. Дҽшми торган затлы дусларыбыз. (1 сҽг.) 



66 

Нинди китаплар, ҽсҽрлҽр белҽн кызыксынуларын ачыклау. Китапларның мҿһим 

урын алып торулары турында ҽңгҽмҽ. Китап, ҽсҽрлҽр уку һҽм анализлау - ул кабул 

итү, хҽтер, күзаллау, фикер йҿртү һҽм кичерешлҽрнең бертуктаусыз хҽрҽкҽтен талҽп 

итүче эш булуы турында диспут.  

3 тема. Без – булачак журналистлар, артистлар. (1 сҽг.) 

Иcтҽлекле һҽм онытылмaс дaталарны билгелҽү, белешмҽ бирү. Укучыларның 

сҽнгатьле сҿйлҽм күнекмҽлҽрен үстерү. Сҽхнҽ серлҽренҽ ҿйрҽнү. Киенү-бизҽнү оста-

лыгы турында сҿйлҽшү, кассетадан чыгышлар карау. 

4 тема. Мҽкaлҽ язу осталыгы. (1 сҽг.)  

Язучыларның канатлы сүзлҽрен эзлҽп табу. Укучыларны мҽкалҽ тҿрлҽреннҽн тү-

бҽндҽгелҽр белҽн таныштыру: мҽкалҽ - информация, мҽкалҽ - бҽялҽмҽ, мҽкалҽ – рҽхмҽт, 

мҽкалҽ - сорау, мҽкалҽ - үтенеч. Гипербола, метафора, метонимия, сынландыру кебек 

тҿшенчҽлҽрнең теориясен бирү. Мҽктҽп тормышы турындa мҽкалҽ язып карау.  

5-6 тема. Сҽхнҽ серлҽре.(2 сҽг.) 

Сҽхнҽ теленең үзенчҽлеклҽре. Без булачак яшь артистлар.Укучыларның сҽнгатьле 

сҿйлҽм күнекмҽлҽрен үстерү. Сҽхнҽ серлҽренҽ ҿйрҽнү. Индивидуаль рҽвештҽ җырлар, 

шигырьлҽр ҿйрҽнү. Киемнҽр ҽзерлҽү. Татар халкының сҽхнҽ уеннары, такмак, такмаза, 

тел шомарткычлар сҿйлҽп карау. Сҽхнҽ ҿчен куелган уеннарны ҿйрҽнү, сҽхнҽдҽ кую. 

7 тема. Татар язучылары белҽн танышу.(1 сҽг.)  

Язучының тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. Ҽңгҽмҽ, тҿрле язучыларның 

китапларыннан күргҽзмҽ. Сҿйлҽм осталыгын үстерү, сүзлек байлыгын арттыру. Презен-

тациялҽр карау. 

8-10 тема. (3 сҽг.) Без – Тукай оныклары. Ҽкияттҽ кунакта. Проект эше 

“Ҽкиятчелҽр”.  

Шагыйрь турында белешмҽ. Виртуаль музейга сҽяхҽт. Мультфильмнар карау. 

Тукайның ҽкиятлҽр китабын уку. Тукай геройлары катнашында яңа ел бҽйрҽменҽ 

сценарий тҿзү, ҽзерлек эшлҽре алып бару. Мҽктҽп күлҽмендҽ чыгыш ясау. 

11-14 тема. (4 сҽг.) Сугыш чоры язучылары: Алиш белҽн Җҽлил. Фатих 

Кҽрим. “Онытырга мҿмкин тҥгел....” сценарий ҽзерлҽҥ. 

Язучы һҽм шагыйрьлҽребезнең иҗатын ҿйрҽнү. Алар турында презентациялҽр 

карау, ҽсҽрлҽрен аудиоязмаларда тыңлау, анализлау. Ҽдҽбияттагы тоткан урыннарын 

ачыклау. Сугыш турында язылган ҽсҽрлҽрне анализлап, дҽһшҽтле елларның фаҗига-

сын бар ачысы белҽн тоемларга омтылу. Сугыш фаҗигасен сурҽтлҽп, Җиңү кҿненҽ 

багышланган сценарий язу. Сценарийны мҽктҽп сҽхнҽсендҽ күрсҽтү. Район һҽм 

республика дҽрҽҗҽсендҽ үткҽрелгҽн конкурсларда катнашу. 

15-16 тема.(2 сҽг.) Туган ягымның кҿчле улы – Фҽнис Яруллин. Фҽнис 

Яруллин ҽсҽрлҽрен ҿйрҽнҥ. 

Ф. Яруллинның ҽсҽрлҽрен укып, тел-стиль чараларына бҽя бирү, анализлау, 

гомумилҽштерү, ҽдипнең ҽсҽрлҽрендҽ аларның нинди урын алып торуларын күрсҽтү. 

Балалар ҿчен язган ҽсҽрлҽрендҽге җитди проблемаларны ачыклау. Аның турында 

мҽкалҽ язу. Хикҽя язып карау. 
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17-19 тема. (3 сҽг.) Нҽкый ага Исҽнбҽт һҽм аның олы мирасы. Проект эше 

“Фольклор” 

XX йҿз татар ҽдҽбияты классигы, Татарстанның халык язучысы, драматург, 

шагыйрь, тел-ҽдҽбият галиме, күренекле фольклорчы Нҽкый Исҽнбҽтнең тормыш һҽм 

иҗат юлын ҿйрҽнү. Аның олы мирасы булган фольклор ҽсҽрлҽренҽ анализ ясау. 

―Фольклор‖ темасына проект эше ҽзерлҽү. Аны мҽктҽп күлҽмендҽ яклау. 

20-21 тема. (2 сҽг.) Язучыларның кичҽлҽренҽ ҽзерлек сценарийлар ҽзерлҽҥ. 

Укучыларны тҿркемнҽргҽ бүлеп, язучылар белҽн очрашу кичҽлҽренҽ сценарий-

лар тҿзергҽ бирү. Һҽр тҿркемгҽ ярдҽм күрсҽтү. Мҽгълүмат табарга, тапкан материал-

ны бҽйлҽнешле итҽргҽ булышу. Иҗaдилыккa омтылыш тҽрбиялҽү, эшнең нҽтиҗҽcен 

күреп шaтлaну. 

22-23 тема. (2 сҽг.) Шҽҥкҽт Галиев һҽм Шҽвҽлидҽ кунакта.  

Шҽүкҽт Галиевнең иҗаты белҽн танышу. Аның шигырьлҽрен уку, анализлау. 

И.Юзеев ҽйткҽн ҿч ягын ачыклау. ―Беренчесе – кыска формада зур фикерле, 

уйландыра торган, үзеннҽн-үзе җыр сораган шигырьлҽр язучы уйчан, моңлы Шҽүкҽт; 

икенчесе – үзенең геройларын йомшак җҽеп катыга утыртучы изге ниятле усал Шҽү-

кҽт һҽм, ниһаять, балаларның шаян табигатен һич тҽ ясамыйча-нитмичҽ бирҽ белгҽн 

шаян Шҽүкҽт.‖ Аның шигырьлҽрен сҽхнҽлҽштерү. 

24-25 тема. (2 сҽг.) Роберт Миңнуллин - замана ҽдибе. 

Р.Миңнуллин иҗаты белҽн якыннан танышу. Балалар ҿчен язган шигырьлҽрен 

ҿйрҽнү, уку, анализлау. Шигырь уку конкурсына ҽзерлҽнү. Аның иҗаты ҽдҽбияты-

бызны кҿтелмҽгҽн яңа ачышлар белҽн баетты, ҿр-яңа образлар, шигъри табышлар, ҿр-

яңа шигъри алымнар алып килде. Балалар шигырендҽ беренче булып ҿлкҽннҽр һҽм 

балалар арасындагы катлаулы мҿнҽсҽбҽтлҽрне, сабыйлар дҿньясындагы четерекле 

проблемаларны калку итеп чагылдыра алды. Моңа кадҽр балаларныкы саналмаган 

темаларны да нҽнилҽр поэзиясенҽ Р.Миңнуллин кертте. Боларның барысын да 

укучыларыбызга җиткерҽ алу. 

26-27 тема. (2 сҽг.) Дҽрес-проект. Замана шагыйрьлҽренең шигырьлҽрен-

нҽн сценарийлар тҿзҥ. 

Бу дҽреслҽрдҽ алдагы сҽгатьлҽрдҽ ҿйрҽнелгҽн шагыйрьлҽребезнең иҗатын 

кулланып, укучыларның телҽклҽре буенча: тҿркемнҽрдҽ яки берҽмлҽп сценарийлар 

тҿзү. Укытучы һҽр тҿркем һҽм балага методик ярдҽм күрсҽтҽ, юнҽлеш бирҽ. Мҿмкин 

кадҽр күбрҽк ҽдҽбият кулланыла.  

28-30 тема. (2 сҽг.) Туфан Миңнуллин эзлҽреннҽн. 

Туфан Миңнуллин иҗаты белҽн якыннан танышу. Аның ҽсҽрлҽре нигезендҽ 

куелган спектакльлҽрне карау, сҽхнҽ ҽсҽрлҽрен уку, анализлау. Театрга бару.  

31-32 тема. (2 сҽг.) Яшь язучы Алмаз Гыймадиев һҽм аның мавыктыргыч 

хикҽялҽре. 

Алмаз Гыймадиевның хикҽялҽре укып, композицион яктан җыйнак, сюжетлары 

маҗаралы хҽллҽргҽ корылган булуын, аларда балаларның кҿндҽлек тормышта — мҽк-

тҽптҽ, шҽһҽр урамында, авыл болын-кырларында бер-берсенҽ карата эчкерсез мҿнҽсҽ-

бҽтлҽре, шаянлыклары, характер үзенчҽлеклҽре кызыклы детальлҽр, тормышчан ва-
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кыйга-эпизодлар аша сурҽтлҽнүен ачыклау. Укучылар белҽн хикҽялҽрне укып 

анализлау. Хикҽя язып карау. 

33-34 тема. (2 сҽг.) Проект-дҽрес. Сценарийлар кичҽсе. 

Укучылар язган сценарийларны берлҽшмҽдҽ карау, тикшерү, бҽялҽү. Йомгак-

лау дҽресе - сценарийларны проект яклау кичҽсе итеп мҽктҽп күлҽмендҽ үткҽрү. Ях-

шы дип табылган эшкҽртмҽ-сценарийларны район, республика конференция-

конкурсларына тҽкъдим итү. 

 

“Бҽллҥр калҽм” җыены берлҽшмҽсенең календарь-тематик планы 

№ Темa Уку эшчҽнлеген 

оештыру формaла-

ры һҽм алымнары, 

материаллар 

Планлaштырылган нҽтиҗҽ Сҽгать саны 

Шҽхси Метапредмет Бар-

лы-

гы 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 ―Бҽллүр ка-

лҽм‖. Кереш 

дҽреc. 

Ҽңгҽмҽ, лекция, 

презентaция.  

 

Ҽңгҽмҽдҽ кaт-

нaшу, сорaулaр-

га тҿгҽл җaвап 

бирҽ белү 

Тормыштa 

куллaнуның 

файдaсынa 

тҿшенү 

1 1  

2 ―Дҽшми 

торган затлы 

дусларыбыз‖ 

Презентaция, 

aудиоязмaлар 

тыңлaу. 

Мaтур уку 

күнекмҽлҽре 

үcтерү 

Тыңлaу 

күнекмҽлҽре 

үcтерү 

1  1 

3  Без – булачак 

җурналистлар.  

Лекция. Фикерлҽү cҽлҽ-

тен үcтерүгҽ 

омтылыш 

Сҿйлҽм 

телен бaету 

1 1  

4 Мҽкaлҽ язу 

осталыгы. 

Язучыларның 

канатлы сүзлҽре 

Иҗaдилыкка 

омтылу телҽге 

тудыру 

Эш бaшкару 

ысулларынa 

һҽм шaртла-

рына анaлиз 

ясaу 

1  1 

5-6 Сҽхнҽ серлҽре: 

1.Сҽхнҽ теле-

нең үзенчҽлек-

лҽре. 

2. Без булачак 

яшь артистлар. 

Театрлардан 

ҿзеклҽр, 

презентация 

Сҽхнҽ 

кагыйдҽлҽрен 

ҿйрҽнү, сҿйлҽм 

этикеты 

Сҿйлҽм 

телен баету 

2 1 1 

7 Татар 

язучылары 

белҽн танышу 

Ҽңгҽмҽ, тҿрле 

язучыларның 

китапларыннан 

күргҽзмҽ 

Ҽхлакый ка-

гыйдҽлҽргҽ 

ориентлаша 

белү, аларны 

үтҽүнең мҽҗбү-

рилеген аңлау 

Сҿйлҽм 

осталыгын 

үстерү, 

сүзлек 

байлыгын 

арттыру 

1 1  

8 ―Без – Тукай 

оныклары‖ 

Презентация, 

видео, ҽңгҽмҽ; 

язучы ҽсҽрлҽре 

Уку эшчҽнле-

гендҽ үз-үзеңҽ 

дҿрес бҽя бирҽ 

Күренекле 

кешелҽр бе-

лҽн танышу, 

1  1 
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 алу, горурлану 

хисен тҽрбия-

лҽү. 

кызыклы 

фактлар 

туплау 

9 ―Ҽкияттҽ 

кунакта‖ 

Мультфильмнар, 

Тукайның 

ҽкиятлҽр китабы 

Үз фикереңне 

ҽйтҽ белү, тҿр-

кемнҽрдҽ киле-

шеп эшли белү, 

иптҽшеңҽ рухи 

ярдҽм күрсҽтҽ 

белү, фикереңне 

дҽлилли белү 

Сҿйлҽм 

телен үстерү 

1  1 

10 Проект эше 

―Ҽкиятчелҽр‖ 

Сҽхнҽлҽштерү 

селҽрен аңлату 

Иҗадилыкка 

омтылыш 

тудыру 

Ҽкият  1  1 

11 Сугыш чоры 

язучылары: 

Алиш белҽн 

Җҽлил 

Теоретик 

материал, 

аудиоязмалар 

тыңлау, ҽңгҽмҽ. 

Тарихка 

хҿрмҽт белҽн 

карау 

Сҿйлҽм ос-

талыгын үс-

терү, сүзлек 

байлыгын 

арттыру 

1 1  

12 Фатих Кҽрим Кызыклы 

материаллар, 

видео. 

Сугыш чоры 

язучыларын 

барлау 

Сҿйлҽм 

телен үстерү 

1  1 

13-

14 

―Онытырга 

мҿмкин 

түгел....‖ 

сценарий 

ҽзерлҽү 

Сугыш чоры 

язучыларының 

ҽсҽрлҽре һҽм 

шигырьлҽре 

Күрше белҽн 

хезмҽттҽшлек 

итү, үзара их-

тирам хислҽре 

тҽрбиялҽү 

Эш башкару 

ысулларын 

һҽм шартла-

рын анализ-

лау 

2 1 1 

15 ―Туган 

ягымның 

кҿчле улы – 

Фҽнис 

Яруллин‖ 

Материал, 

презентация 

Язучы иҗатын 

мҿмкин кадҽр 

мҿстҽкыйль 

анализлау, чор 

белҽн бҽйлҽү 

ҿчен кирҽкле 

булган тарихи, 

сҽяси һ.б. мҽгъ-

лүматлар алу 

Автор 

карашын, 

мҿнҽсҽбҽтен 

аңлау 

 

1  1 

16 Фҽнис 

Яруллин 

ҽсҽрлҽрен 

ҿйрҽнү 

Язучының 

китаплары, 

ҽсҽрлҽре 

Ҽхлакый ка-

гыйдҽлҽргҽ 

орентлаша 

белү, аларны 

үтҽүнең мҽҗбү-

рилеген аңлау 

Сҿйлҽм 

осталыгын 

үстерү, 

сүзлек 

байлыгын 

арттыру 

1  1 
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17-

18 

Нҽкый ага 

Исҽнбҽт һҽм 

аның олы 

мирасы 

 Презентация, 

китаплар 

Язучы иҗатын 

мҿмкин кадҽр 

мҿстҽкыйль 

анализлау, чор 

белҽн бҽйлҽү 

ҿчен кирҽкле 

булган тарихи, 

сҽяси һ.б. мҽгъ-

лүматлар алу 

Тыңлaу 

күнекмҽлҽре 

үcтерү 

2 1 1 

19 Проект эше 

―Фольклор‖  

Проектның 

максатын аңлату 

Иҗaдилыккa 

омтылу телҽге 

тудыру 

Укытучы-

ның сорау-

ларын аңлап 

җавап бирҽ 

белү 

1  1 

20-

21 

Язучыларның 

кичҽлҽренҽ 

ҽзерлек 

сценариялҽр 

ҽзерлҽү 

Китаплар, 

материаллар  

Иҗaдилыккa 

омтылыш тҽр-

биялҽү, эшнең 

нҽтиҗҽcен 

күреп шaтлaну 

Эшлҽгҽн 

эшнең 

нҽтиҗҽсе 

булуга 

тҿшенү 

2 1 1 

22-

23 

Шҽүкҽт 

Галиев һҽм 

Шҽвҽлидҽ 

кунакта  

 Ҽңгҽмҽ  Шҽхеснең ҽх-

лакый-рухи 

сыйфатларын 

камиллҽштерү, 

ҽдҽбиятка ихти-

рамлы мҿнҽ-

сҽбҽт тҽрбиялҽү 

 2 1 1 

24-

25 

Роберт 

Миңнуллин - 

замана ҽдибе 

Язучының 

китаплары, 

ҽсҽрлҽре, 

инстаграм бите 

Язучы иҗатын 

мҿмкин кадҽр 

мҿстҽкыйль 

анализлау, чор 

белҽн бҽйле 

мҽгълүматлар 

алу 

 2 1 1 

26-

27 

Дҽрес-проект. 

Замана шагый-

рьлҽренең ши-

гырьлҽреннҽн 

сценарийлар 

тҿзү 

Туплаган 

материаллар һҽм 

язучыларның 

ҽсҽрлҽре 

Иҗaдилыккa 

омтылыш тҽр-

биялҽү, эшнең 

нҽтиҗҽcен 

күреп шaтлaну 

 2 1 1 

28-

29 

Туфан 

Миңнуллин 

эзлҽреннҽн 

Презентация, 

видео, ҽсҽрлҽр 

Активлыкка, 

мҿстҽкыйль 

фикер йҿртүгҽ, 

 2 1 1 
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акыл эшчҽнле-

генҽ һҽм рухи 

эшчҽнлеккҽ 

ҿйрҽтү 

30 Сҽхнҽ 

ҽсҽрлҽрендҽ 

кунакта 

Видео 

спектакльлҽр 

Иҗaдилыккa 

омтылыш тҽр-

биялҽү, эшнең 

нҽтиҗҽcен 

күреп шaтлaну 

 1  1 

31-

32 

Яшь язучы 

Алмаз 

Гыймадиев 

һҽм аның 

мавыктыргыч 

хикҽялҽре 

Презентация, 

ҽңгҽмҽ 

Шҽхеснең ҽх-

лакый-рухи 

сыйфатларын 

камиллҽштерү, 

ҽдҽбиятка ихти-

рамлы мҿнҽ-

сҽбҽт тҽрбиялҽү 

 2 1 1 

33-

34 

Проект-дҽрес. 

Сценарийлар 

кичҽсе 

Балаларның бер-

берсенең 

чыгышларын 

тыңлавы, бҽялҽү 

Башкаларның 

фикерен ишетҽ 

һҽм аңлый 

белү 

 2 1 1 

Барлыгы: 34 14 20 

 

Эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽрен тикшерҥ һҽм бҽялҽҥ 

Ҥткҽрҥ вакыты Эшчҽнлек тҿрлҽре Тикшерҥ формалары  

Беренче 

яртыеллык 

Татарстанның күренекле кеше-

лҽре, ҽдҽбият белҽн таныштыру.  

Ҽкият һҽм Яңа ел кичҽсен ҽзер-

лҽү. Конференциялҽргҽ ҽзерлҽү 

һҽм аларда катнашу.  

―Шигырь бҽйрҽмендҽ катнашу.  

Бҽйрҽм сценарийлары тҿзү, ба-

лалар иҗаты, театр, музейларга 

сҽяхҽт. 

Эшлҽрнең күргҽзмҽлҽре, ата-ана-

лар, мҽктҽп коллективы алдында 

чыгыш ясау, рефератлар конкур-

сы, КВН, конкурсларда катнашу.  

Район, республика конференция-

конкурсларында чыгыш ясау. 

Икенче 

яртыеллык 

Бер язучының ҽсҽрен сҽхнҽгҽ 

кую, укучыларның үз иҗатлары, 

Тинчурин театрына, Г.Тукай 

музеена сҽяхҽт, артистлар белҽн 

очрашу, спектакльлҽр карау. Бҽй-

рҽм сценарийлары тҿзү, балалар 

иҗаты, театр, музейларга сҽяхҽт. 

Тҿрле дҽрҽҗҽдҽге кичҽ һҽм 

конкурсларда катнашу. Укучылар 

эшлҽгҽн эшлҽр күргҽзмҽсе, рефе-

ратлар конкурсы, спектакль 

күрсҽтү, конкурсларда катнашу. 

Район, республика конференция-

конкурсларында чыгыш ясау. 
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Нҽтиҗҽлҽрне тикшерҥ ҿчен тҥбҽндҽге формаларны куллану кҥздҽ тотыла: 

- программаны үзлҽштерү дҽрҽҗҽсен тикшерү картасы (Кушымта 1) - 1 яртыеллык 

һҽм 2 яртыеллыкта; 

- йомгаклау – һҽр бүлекне тҽмамлаганнан соң (уен-конкурс, КВН, практик эш, 

презентация, концерт, сҽхнҽдҽ чаралар күрсҽтү, конференциялҽрдҽ катнашу һ.б.).  

Программа белҽн эшлҽҥнең нҽтиҗҽлҽре 3 дҽрҽҗҽдҽ тикшерелҽ: 

1) Нҽтиҗҽлҽрнең беренче дҽрҽҗҽсе — укучының берлҽшмҽдҽ актив катнашуы. 

2) Нҽтиҗҽлҽрнең икенче дҽрҽҗҽсе — укучының мҽктҽп күлҽмендҽ үткҽрелгҽн 

чараларда актив катнашуы. 

3) Нҽтиҗҽнең ҿченче дҽрҽҗҽсе — укучының җҽмгыятьтҽ мҿстҽкыйль эш итү тҽҗрибҽсе-

нҽ ия булуы. (Район, шҽһҽр, республика күлҽмендҽ үткҽрелгҽн чараларда катнаша алуы). 

Кулланылган ҽдҽбият 

Г.Тукай, А.Алиш, М.Җҽлил, Ф.Кҽрим, Ф.Яруллин, Н.Исҽнбҽт, Ш.Галиев, Р.Миңнуллин, 

Т.Миңнуллин, А.Гыймадиевларның басылган китаплары, электрон китапханҽдҽге, Интернет 

челтҽре сайтларындагы материаллар кулланылды. 

Интернет ресурслар 

http://www.edu. kzn.ru ТР Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы Белем полрталы 

http://www.mon.tatar.ru 

http://pedsovet.org Бҿтенроссия интернет-педкиңҽшмҽсе 

http://www.bytik.ru Мҽгариф системасында яңа технологиялҽр куллану – халыкара 

конференция 

http://www.shoolexpo.ru 

http://www.it-n.ru 

http://. belem.ru 

http://. intertat.ruТР электрон газетасы 

http://. vatantat.ru ―Ватаным Татарстан‖ газетасы 

http://. xat.ru Татар хат алышу хезмҽте 

http://. suzlek.ruon- line русча сүзлеге 

http://. Tugan-tel.at.ru Шрифтлар һҽм IT- технологиялҽр 

http://. Kitapxane.at.ru татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽр китапханҽсе 

http://. Tatar.com.ru татар теле сүзлеклҽр һҽм үзҿйрҽткечлҽр 

http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар 

http://. tataroved.ru Татар тарихы: тҿрки – татар дҿньясы 

http://. selet.ru ―Сҽлҽт‖ яшьлҽр үзҽге 

http://anatele.ef.com/ 

http://www.balarf.ru/ 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.tatar.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.bytik.ru/
http://www.shoolexpo.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://anatele.ef.com/
http://www.balarf.ru/
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Кушымта 1 

Берлҽшмҽнең нҽтиҗҽлҽре_ группа 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Баланың Ф.И.  

Программаны үзлҽштерү дҽрҽҗҽсе  Уңышлары  

Г
о
м

у
м

и
 б

ал
л

 Бҽялҽү критерийлары 

Ф
ед

ер
ал

ь
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Ш
ҽһ

ҽр
 

Р
ай

о
н

 

Б
ер

л
ҽш

м
ҽ Грамматика Фонетика Осталыгы  Шҽхси үсеш 

дҽрҽҗҽсе 

Б
и

к
 

ю
га

р
ы

 
Ю

га
р
ы

 

У
р
та

ч
а 

Т
ү
б

ҽн
 

Б
и

к
 

ю
га

р
ы

 
Ю

га
р
ы

 

У
р
та

ч
а 

Т
ү
б

ҽн
 

Б
и

к
 

ю
га

р
ы

 
Ю

га
р
ы

 

У
р
та

ч
а 

Т
ү
б

ҽн
 

Б
и

к
 

ю
га

р
ы

 
Ю

га
р
ы

 

У
р
та

ч
а 

Т
ү
б

ҽн
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Бик югары - 4 б федераль уңышлары – 4б берлҽшмҽ – 0,5б 

Югары - 3 б республика – 3б 

Уртача - 2 б  шҽһҽр – 2б 

Түбҽн - 1 б район – 1б 



74 

Берлҽшмҽнең нҽтиҗҽлҽре 

Берлҽшмҽ исеме ____________________________________________________ 

Укытучының ФИО __________________________________________________ 

Үткҽрү вакыты______________________________________________________ 

Уткҽрелү 

урыны_____________________________________________________________ 

Үткҽрү формасы_____________________________________________________ 

Кайсы сыйныф______________________________________________________ 

Уку елы____________________________________________________________ 

Берлҽшмҽдҽге бала саны______________________________________________ 

Диагностика үткҽрү вакытында катнашучыларның саны __________________ 

 Диагностика нҽтиҗҽлҽре буенча: 

Бик югары БОК (ЗУН) (13-16 баллов)__________________(балалар саны)______ 

Югары БОК (ЗУН) (9-12 баллов)______________________( балалар саны)______ 

Уртача БОК (ЗУН) (6-8 баллов)_______________________ (балалар саны )_____ 

Түбҽн БОК (ЗУН) (4-5 баллов)________________________( балалар саны)______ 

Мониторинг ________________________________________ 

Алардан: 

Авыру сҽбҽпле_______________________________________________________ 

Китүчелҽр_________________________________________________________ 

Укытучы ______________________________________ 

 

 

 

“Милли мирас” дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы 

(1-4 сыйныф укучылары ҿчен) 

Галиева Гөлназ Шамил кызы, Казан шәһәре Совет районы Абдулла Алиш исемендәге 

20 нче гимназиянең беренче категорияле укытучысы.  

Бу авторлык программасы мҽктҽплҽрдҽ эшлҽүче башлангыч, татар теле һҽм 

ҽдҽбияты, ҿстҽмҽ белем бирү укытучыларына тҽкъдим ителҽ.  

«Милли мирас» программасы гомуммҽдҽни юнҽлешкҽ карый. 

Программа ―Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында‖ федераль законга (29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»), башлангыч белем бирүнең федераль дҽүлҽт белем 

стандартларына (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

06.10.2009 № 373), Шҽхеснең рухи-ҽхлакый үсеш концепциясенҽ, Абдулла Алиш 

исемендҽге 20 нче гимназиянең гомуми белем бирү программасына нигезлҽнеп тҿзелде. 

Аңлатма язуы. 

«Үткҽнен белмҽгҽн, милли тҽрбия алмаган кешенең килҽчҽге юк». 

Ш.Мҽрҗани. 

Хҽзерге вакытта, мҽктҽп һҽм гаилҽ алдына, укучыларны тормышта үз 

урыннарын таба алырга сҽлҽтле итеп тҽрбиялҽү бурычы куела. Югары ҽхлаклы, 
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иҗади, эзлҽнүчҽн бала гына тормышта үз урынын табып, җҽмгыяткҽ файда китерүче 

булып формалаша. Танышу, эзлҽнү, ҿйрҽнү нҽтиҗҽсендҽ иҗат итү, сҽлҽтлҽрне, 

ҽдҽплелекне үстерү программада милли мирас юнҽлешендҽ корылган. 

Бала аңына үз халкының үсеш тарихын, мҽдҽниятен, милли үзенчҽлеклҽрен, хҽ-

зерге кҿндҽге халҽтен, дҿнья халыклары арасында тоткан урынын, зыялылары, галимнҽ-

ре, үз тҿбҽгенең тарихы һҽм күренекле шҽхеслҽре турындагы мҽгълүматны, гаилҽсенең 

«нҽсел агачы»н, гореф – гадҽтлҽрен, йолаларын, бҽйрҽмнҽрен үз туган телендҽ 

сеңдергҽндҽ генҽ анда үз миллҽтенҽ хҿрмҽт, мҽхҽббҽт тҽрбиялҽнҽ, ҽхлагы ныгый.  

―Милли мирас‖программасы эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ укучыларның туган 

телендҽ сҿйлҽме камиллҽшҽ, фҽнни-эзлҽнү эше җайга салына, дҽрестҽ алган 

белемнҽрне гамҽлдҽ куллануы үсҽ. 

Программабыз түбҽндҽге максат- бурычларны тормышка ашыруны күздҽ тотабыз. 

Максат: 

Үз миллҽтенең килҽчҽген кайгыртучы, тормышта үз урынын таба алырлык, 

белемле, югары ҽхлак сыйфатларына ия булган шҽхес тҽрбиялҽү.  

Бурычлар: 

1. Декоратив-гамҽли иҗатның традицион тҿрлҽрен, халкыбызның гамҽли сҽнгатен, кул 

эшлҽрен үзлҽштерү аша милли узаң формалаштыру, буыннар бҽйлҽнешен тҽэмин итү; 

2. Милли мирасыбызның үзенчҽлеклҽрен ҿйрҽнү аша укучыларны фҽнни-тикшеренү 

эшенҽ сҽлҽтле һҽрьяктан камил шҽхес итеп тҽрбиялҽү;  

3. Иҗади омтылыш, театр аша милли мирасыбызга хҿрмҽт, милли горурлык, ҽхлакый 

хислҽр тҽрбиялҽү, сҿйлҽм телен камиллҽштерү. 

Тҿп принциплары: 

- сыйныфта гуманлылык мҿнҽсҽбҽтлҽре урнаштыру; 

- халыкчанлык; 

- иҗади фикер йҿртү сҽлҽтен үстерү; 

- иҗтимагый активлыкны үстерүгҽ башлангыч юнҽлеш бирү; 

- эстетик зҽвык тҽрбиялҽү; 

- ватанпҽрвҽрлек; 

- гомумкультуралылык; 

- эзлҽнүчҽнлек, проектлылык. 

Программа 4 елга исҽплҽнгҽн. 1-4 сыйныф укучылары ҿчен билгелҽнгҽн 

сҽгатьлҽр саны 270, атнага 2 сҽгать. 

 

 Тематик планда сҽгатьлҽр бҥленеше. 

№ Бҥлеклҽр Сҽгатьлҽр саны 

Барлы

гы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Теор

ия 

Прак

тика 

Теор

ия 

Прак

тика 

Теори

я 

Практ

ика 

Тео

рия 

Прак

тика 

I 1.Кереш: кур-

кынычсызлык 

кагыйдҽлҽре. 

 

 

37|46 

1 

 

13 

 

 

17 

1 

 

10 

 

 

15 

1 

 

9 

 

 

9 

1 

 

5 

 

 

5 



76 

Милли 

ядкарьлҽр. 

(Татар фолькло-

ры. Милли би-

зҽкле кул эш-

лҽре. Күренекле 

кешелҽр һҽм 

урыннар.) 

 

II Белергҽ телим! 

(Эзлҽнү-тикше-

ренү, проект 

эшчҽнлеге) 

18|34 1 2 2 5 10 

 

20 5 

 

7 

 

III Иҗат аланы 

(Иҗади 

эшчҽнлек) 

18|32 1 3 3 6 1 2 13 21 

IV Тҽүге адымнар 

(Балалар театры 

эшчҽнлеге) 

25|56 10 18 7 19 5 11 3 8 

 Барлыгы: 270 66 68 68 68 

 

ФДБС талҽбе буенча планлаштырылган нҽтиҗҽлҽр. 

Шҽхескҽ кагылышлы планлаштырылган нҽтиҗҽлҽр: 

- татар теленең, татар халкының милли мҽдҽни кыйммҽтлҽренең шҽхеснең һҽрьяклы 

үсешендҽ ролен, башкарган гамҽлеңнең тормышта кирҽклеген аңлау; 

- милли мирасны миллҽтнең килҽчҽген саклаучы чара буларак саклау, ҿйрҽнү, баетуга 

омтылыш булдыру; 

- ана телендҽ аралашып, нҽтиҗҽле эшлҽү, үзгҽрешлҽр кертү; иптҽшлҽреңне тыңлап, үз 

фикерлҽреңне җиткерү ҿчен күзҽтеп бҽя бирергҽ сҽлҽт булдыру; 

- баланың, алган белемнҽрен, гамҽллҽрен аңлап эш итүе, ҽдҽплелеген арттыруы; 

- укучының, башка миллҽтлҽр мҽдҽниятенҽ хҿрмҽт, толерантлык сыфатларын аңлы 

үстерүе; 

Регулятив универсаль уку гамҽллҽре : 

- үз эш урыныңны, эшчҽнлегеңне оештыра белү; 

- эшчҽнлегеңне планлаштыру, контрольдҽ тоту, кимчелеклҽрен тҿзҽтү, үзгҽртҽ алу; 

- уңыш-уңышсызлыкларның сҽбҽбен анализлау, үзбҽя; 

-иҗади, декоратив - гамҽли эшчҽнлекне отышлы итергҽ булышучы җайланмалардан, 

ысул, алымнардан файдалана белү;  

Танып-белҥ универсаль уку гамҽллҽре : 

- кирҽкле мҽгълүматны кирҽкле чыганаклардан аерып алу; 

- кирҽкле мҽгълүматны эзли белү, аны кирҽгенчҽ үзгҽртҽ алу, шуңа нигезлҽнеп 

үзеңнекен булдыру; 

- эзлҽнү эшчҽнлеге аша мирасны тулырак аңлау, баету,саклау; 
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- эшчҽнлеген ҿлге, карта, модель, схемаларны кулланып оештыру, чагыштырып эш 

алымнарын ҿйрҽнү; 

- милли мирасның тҿрлҽре белҽн танышып, белемнҽрне кулланып карау нҽтиҗҽсендҽ 

эстетик зҽвыкны, милли культураны үстерү; 

- милли кием, милли бизҽк, кул эшлҽре, милли ризык үзенчҽлеклҽрен, осталарның 

эшчҽнлеген ҿйрҽнү, үзлҽштерү аша, сҿйлҽмне камиллҽштерү. Максатчанлык, 

тҿгҽллек, хезмҽт сҿючҽнлек сыйфатларын үстерү; 

- чараларда, очрашуларда катнашып, театрда тҿрле образларны уйнап яхшы һҽм 

начар сыйфатларны , гамҽллҽрне аерырга ҿйрҽнү; 

- хҽтер, уйлау, тоемлау, хыяллану, уйлап табу күнекмҽлҽрен үстерү; 

Коммуникатив универсаль уку гамҽллҽре: 

- парда, тҿркемдҽ, күмҽк эшлҽрдҽ аңлашып эшлҽү күнекмҽсен үстерү; 

- сҿйлҽгҽнне аңлап, үз фикереңне аңлаешлы итеп җиткерү; 

- сорау куя һҽм сорауга җавап бирҽ белү, эшлҽгҽн эшең хакында кызыклы итеп туган 

телдҽ иркен сҿйли алу; 

- ярдҽм итү һҽм ярдҽм сорый алу; 

- тҿрле фикерлҽрне түземлек белҽн тыңлый, үз карашыңны җиткерҽ, хҿрмҽт белҽн 

аралаша белү; 

- аралашу процессында аралашу максатын аңлап сҿйлҽм тҿзү; 

- иҗади һҽм эзлҽнү эше нҽтиҗҽлҽрен иптҽшлҽреңҽ тҽкъдим итү, яклау, дҽлиллҽү 

күнекмҽсен үстерү;  

- театрда тҿрле образларның аралашуын күзҽтеп, ягымлы сҿйлҽм күнекмҽлҽрен 

формалаштыру. 

 

Планлаштырылган нҽтиҗҽлҽргҽ ирешҥ ҿчен тҽкъдим  

ителгҽн эшчҽнлек тҿрлҽре һҽм формалары. 

 Класстан тыш эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре 

Эшчҽнлек 

тҿрлҽре 

Беренче дҽрҽҗҽ  

 

Икенче дҽрҽҗҽ 

 

Ҿченче 

дҽрҽҗҽ 

 Белем һҽм тҽрбия бирҥ 

формалары 

Белем һҽм 

тҽрбия бирҥ 

формалары 

Белем һҽм 

тҽрбия бирҥ 

формалары 

1. Танып белү Танып белүгҽ корылган утырыш-

лар, ҽңгҽмҽлҽр, викториналар. Экс-

курсия, очрашу.Укытучы оештыр-

ган гади эзлҽнүлҽрдҽ катнашу. 

  

Түгҽрҽк ҿстҽл, диспут, (тҿркемле, парлы, рольле ) 

фикер алышу, анкеталар уздыру.Укытучы 

җитҽкчелегендҽ күмҽк эзлҽнү эше. 

 

Баларның эзлҽнү проектлары, конференциялҽр, олимпиада‖Без 

булдырабыз‖,‖Алиш варислары‖ мҽктҽп-музее, ‖Милли мирас‖ 

класс – музей клубы. 
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2. Уен Балалар уеннары, укытучы 

оештырган милли уеннар 

Санамыш, такмак ҽйтү. Парлы, кү-

мҽк җырлы-биюле уеннар, 

‖Зҽлидҽ‖ уеннары. Йола уеннары. 

  

Анкета алу, мҽгълүмат туплау, иҗади сҽлҽтне 

үстерүгҽ юнҽлгҽн, укытучы оештырган эшлекле уен. 

―Май канаты нишли белҽ?‖,‖ Нигҽ, нилектҽн?‖һ.б 

 

Укучыларның милли уеннарны заманча тҿсмерлҽр белҽн баетуы. 

(Уеннарга яңа бирем, җҽза, ярыш тҿрлҽре ҿстҽүлҽре) Башка класс 

укучылары, ҽти-ҽнилҽр белҽн күңел ачу, таныту, белү ҿчен балалар 

бергҽлҽп оештырган милли түгҽрҽк уеннары. Чыгышны сыйфатлы 

итү ҿчен балалар куллана алган театраль уен-күнегүлҽр. 

3. Хезмәт 

эшчәнлеге 

Татар халкының һҿнрчелегенҽ ка-

раган кайбер эш юнҽлешлҽрен: ҿл-

ге ясау, тҿшерү, кисү, ябыштыру, 

ҽвҽлҽү,тоташтыру, тегү,чигү, кы-

рып-кҿйдерү күнекмҽлҽренҽ ҿйрҽ-

тү дҽреслҽре. 

  

Бердҽм күмҽк эшлҽр. Башка балаларга, ҽти-ҽнилҽргҽ 

чыгыш күрсҽтү ҿчен кирҽк булган инвентарьларны 

(Укытучы җитҽкчелегендҽ үзен һҽм үзенҽ кирҽкле 

курчакны киендерү, казлар тегү,агачлар ясау, иске 

киемнҽрне ямау, кыскарту Һ.б.) ҽзерлҽү.  

 

Ятим балаларарга ярдҽм акциясе, ярминкҽлҽр , туганнарга бүлҽк 

ҿчен ҿйрҽнгҽн алымнардан файдаланып кул эшлҽре ясау. 

4. Иҗади 

эшчәнлек 

Сҽлҽтлҽрне күрсҽтү ҿчен бҽйрҽм, 

бҽйге, кичҽлҽр. 

Милли бизҽкне тану, башка миллҽт 

бизҽклҽреннҽн аеру, тҿс сайлау, 

кием предметларны үзеңчҽ бизҽү 

күнекмҽлҽрен үстерү. 

Каллиграфия, композиция, буяү 

кагыйдҽлҽрен ҿйрҽнү. Рифмалы-

рифмасыз ҽсҽрлҽр иҗат итү, мҽкалҽ 

язу, сценарий тҿзү алымнары белҽн 

танышу дҽреслҽре. 

  

Күргҽзмҽлҽр, татарның күренекле кешелҽре белҽн оч-

рашулар, осталардан мастер-класслар.‖Халыклар 

дуслыгы йорты‖ндагы чыгышка укытучы җитҽкчеле-

гендҽ милли иҗади эшлҽрне туплау, темасына карап 

яклауга ҽзерлҽнү.Укытучы җитҽкчелегендҽ ҽсҽр, 
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мҽкалҽ, пьеса язып карау. 

―Туган як чишмҽлҽре‖ күмҽк ясалган иҗади картина. 

―Тҽүге адымнар‖ балалар театры эшчҽнлеге. 

 ―Яшь дизайнерлар‖ күргҽзмҽсе. ‖Яшь иҗатчылар‖ ҽсҽр, мҽкалҽлҽрен 

газеталарда бастыру, ‖Яшь журналистлар‖ның радио-телевидениядҽ 

чыгыш ясаулары. ‖Илһам‖бҽйгесендҽ, конференция, олимпиадаларда 

катнашулары. 

―Сҽйҽр‖ балалар театрлары, ‖Түгҽрҽк уен‖ фольклор фестивальлҽрен-

дҽ,‖Мин татарча сҿйлҽшҽм‖ социаль проектта катнашу. Башлангыч 

сыйныфларга, ҽти-ҽнилҽргҽ спектакльлҽр кую . 

5.Туган якны 

өйрәнү, 

социаль 

эшчәнлеге. 

Экскурсия, поход. Экспонат белҽн 

танышу дҽресе. 

  

Фҽнни эзлҽнү, сораштыру, чагыштыру, анализлау, 

(―Чишмҽлҽр коелар тарихы‖,‖Нҽселемнең чигүле мен-

дҽрлҽре‖,‖Шҽҗҽрҽ,‖Каз ҿмҽсе‖,‖Гаилҽмдҽ сугышта 

катнашучылар‖,‖Татарның батыр уллары‖ һ.б.) 

 

Социаль проектларда катнашу, экспонатлар туплау ‖Табылдык‖ 

акциясе. Чемоданда сугыш темасына ―Татарның батырлары‖ музее 

тҿзү. ‖Милли мирас― музеен ачу. ‖Алиш варислары‖ музееннан 

файдалану. Альбомнар, видеоязмалар, чыганаклар каталогы тҿзү. 

 

Отчет формалары: күргҽзмҽ, конкурс, бҽйрҽм, спектакльлҽр, конференциялҽр, 

социаль һҽм иҗади проектлар, портфолио. 

Программаның эчтҽлеге 

Программа дүрт бүлектҽн тора. Эш тҿре, оештыру формалары, юнҽлешлҽре 

белҽн аерылып торган дүрт бүлек бер максатка юнҽлгҽн. Бүлеклҽр эчтҽлеге ягыннан 

бер берсенҽ бҽйлҽнеп, бер-берсен тулылындырып кызыксыну уята.Танышу, ҿйрҽнү, 

ныгыту, күбрҽк белергҽ телҽү, эзлҽнү, табышың турында сҿйлҽү, балаларга эшлҽү 

ҿчен этҽргеч бирсҽ, күмҽк тырышлык белҽн туган соңгы нҽтиҗҽ канҽгатьлек хисен 

тудыра.Уку елы азагында белгҽннҽрне, ачышларны, иҗади эшлҽрне кулланып бердҽм 

иҗат ителгҽн театраль чыгыш елдан ел камиллҽшҽ бара, ата-аналарга, башка класс 

укучыларына да бик ошый.Укучылар белгҽн, аңлаган табышларын, фикерлҽрен телҽп 

сҽхнҽ аша башкаларга җиткерҽ. 

“Милли мирас” 

1 нче сыйныф программасының эчтҽлеге. 

Шҿгыльлҽнүнең беренче елында эшчҽнлек укучыларны кызыксындыруга, гади 

эш кораллары, эш алымнары куллануга, эш урыныңны оештыра, тҽртиптҽ тота белер-

гҽ ҿйрҽтүгҽ, татар халкының милли мирасы белҽн таныштыра башлауга юнҽлтелҽ. 

Милли мирасның нигезен тҽшкил итүче халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре турында белем-

нҽр халык уеннарында ныгытыла, фольклор юнҽлешендҽ эшлҽүчелҽр белҽн очрашу-

ларда укучыларда кызыксыну арта, сорауларга җавап эзлҽүгҽ, үзеңнең сҽлҽтеңне күр-

сҽтүгҽ телҽк уяна. Милли бизҽккҽ нигезлҽнгҽн иҗади хезмҽт һҽм театраль чыгыш- ал-
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ган белемнҽр нҽтиҗҽсе булып балаларда милли горурлык, ватанпҽрвҽрлек, ҽхлакый 

сыйфатлар тҽрбиялҽнүгҽ җирлек тудыра. 

Кереш: куркынычсызлык кагыйдҽлҽре -1сҽгать 

Музейның милли бер экспонатына бҽйле проблемалы сорауны чишү барышын-

да, эш юнҽлеше, кирҽкле материал, эш кораллары, чыганаклар белҽн танышу, куркы-

нычсызлык кагыйдҽлҽрен ҿйрҽнү. 

Милли ядкарьлҽр -30 сҽгать 

1. Халык авыз ижатына хас төп үзенчәлекләр. 

Теория. Халык авыз иҗаты турында тҿшенчҽ бирү. Халык ҽдҽбияты, халык авыз 

иҗаты, фольклор терминнарын аңлату.  

Практика. Коллектив иҗат нҽтиҗҽсе булуга тҿшенү. Телдҽн бергҽлҽп ―Мҽктҽп 

кыңгыравы‖ ҽкиятен уйлап чыгару. 

2. Санамышлар һәм сынамышлар. 

Теория. Санамышлар һҽм сынамышлар белҽн танышу. Аларның уртаклыгы һҽм 

аермасы. Куллану урынын ачыклау. Презентация буенча фикер алышу. 

Практика. Санамышларны яттан сҿйлҽп карау (кече тҿркемдҽ). Аларны файдаланып 

татар балалары уеннары ҿйрҽнү (күмҽк). 

3. Такмаклар, такмазалар 

Теория. Такмак һҽм такмазалар белҽн танышу. Татар телендҽ такмак һҽм 

такмазаларның тоткан урынын ачыклау. 

Практика. Гаилҽ ҽгъзаларыннан, туганнардан такмаклар ҿйрҽнеп килеп сыйныфта 

сҿйлҽү.Такмаклы уеннар ҿйрҽнү. 

4. Табышмаклар һәм тизәйткечләр . 

Теория.Табышмаклар һҽм тизҽйткечлҽр белҽн танышу. Аларның ҽһҽмиятен ачыклау. 

Аермаларын табу. 

Практика.Тизҽйткечлҽр ҽйтү ярышы. Бирелгҽн предметка телдҽн табышмак уйлап чы-

гару, башкаларга ҽйтү, аларның җавабын кабул итү, тҿзҽтү, дҽлиллҽү (парлы иҗади эш). 

5. Мәкаль-әйтемнәр иле. 

Теория. Мҽкаль һҽм ҽйтемнҽргҽ билгелҽмҽ. Мҽкаль-ҽйтемнҽрнең тематик тҿркемнҽре. 

Аларны ҿйрҽнү. 

Практика. Уен ―Мҽкаль-ҽйтемнҽр иле‖ (тҿркемнҽрдҽ). Күрсҽтелгҽн темалар буенча 

мҽкальлҽр ҽйтү. Мҽкальлҽр буенча викторина сорауларына җавап бирү. 

6. Татар халык җырлары. 

Теория. Җырларның тематик тҿркемнҽре. Җырлардагы традицион образлар. Бүгенге 

кҿндҽ дҽ популяр булган халык җырлары. Халык җырларының автор җырларыннан 

аермасы. Башка халыкларның җырлары белҽн охшашлыгы. 

Практика.Татар, рус, чуваш, инглиз телендҽ бишек җырлары тыңлау, видео карау. 

Шаян җырлар, җырлы уеннар ҿйрҽнү (кара-каршы). 

7. Халыкчан юнәлештә иҗат итүчеләр. 

Теория. Халыкчан юнҽлештҽ иҗат итүчелҽр белҽн танышу-очрашу. (А.Фҽйзрахманов 

җитҽкчелегендҽге фольклор халык авыз иҗаты тҿркеме белҽн аралашу.) Чыгышларын 

карау. Халык җырлары , уен кораллары, киемнҽре тарихын тыңлау. 
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Практика. Татар халык уен кораллары белҽн якыннанрак танышу, тотып, уйнап карау. 

Музыкаль белем алу түгҽрҽклҽре белҽн танышу, язылу. 

8. ”Зәлидә” уеннары. 

Теория.Уеннарның тҿрлҽре.Уенны оештыру урыны, ҽһҽмияте.Уен кагыйдҽлҽре. 

Практика.Уеннарны ҿйрҽнү. Алган белемнҽрне (санамыш, сынамыш, такмак, такмаза, 

мҽкаль-ҽйтем, уен җырларын) уен барышында куллану, бию элементларын башкару 

(күмҽк). 

9. Милли бизәкләр. 

Теория. Татар халкының киемнҽрендҽ милли бизҽклҽр. Милли бизҽклҽр белҽн 

танышу. Аларның килеп чыгышы, ҽһҽмияте, кулланылышы. Орнамент тҿшенчҽсе. 

Практика. Тҿс сайлау, бизҽклҽрдҽн композиция ясау. (Тҿркемдҽ) Куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽрен кабатлап бизҽкне тҿшерү, буяу, ҽвҽлҽү (парда). Тҿшерү ысуллары. Буяу 

тҿрлҽре. Яссылыкта күпертмҽле, яссы элементларны беркетү алымы.Тулы милли 

бизҽк җыю. Күргҽзмҽ ясау. 

10. Картоннан түбәтәй ясау. 

Теория. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. Эш кораллары, күрсҽтмҽ карта, түбҽтҽй 

үрнҽклҽре, таблицалар белҽн эшлҽү алымнары. Математика дҽреслҽрендҽ алган 

белемнҽрне куллана белү, игътибарлылык, тҿгҽллек күнекмҽлҽренең кирҽклеген 

аңлату. Тҿшерү, кисү, ябыштыру кагыйдҽлҽрен искҽртү. Композициядҽ симметрия и 

асимметрия тҿшенчҽсе. 

Практика. Түбҽтҽйне эзлекле рҽвештҽ ысул кулланып ясау, бизҽклҽрне композиция 

талҽплҽренҽ туры китереп сайлау, тҿшерү, кисү, ябыштыру.Түбҽтҽйлҽрне ҽтилҽр кҿненҽ 

бүлҽк итү. 

Белергҽ телим! - 3 сҽгать 

Татар исемнҽре.  

Проблемалы ситуация тудыру: Кҽгазь курчакка кҽгазьдҽн милли киемнҽр кидерү. 

(―Салават күпере‖ журналы) 

Аңа нинди исем кушарга? Теория.Татар исемнҽре. Аңлатмасы. Хҽзер һҽм элеккеге 

татар исемнҽре . 

Практика. Курчакка исем кушу. Нигҽ кушканыңны аңлатып сҿйлҽү. (шҽхси, телҽк 

буенча) 

Иҗат аланы - 4 сҽгать 

1. Мин - татар баласы! 

Иҗади эш. ―Туган телемдҽ сҿйлҽшҽм, туган телемдҽ җырлыйм. Ҽдҽпле дҽ, инсафлы 

да - татар баласы бит мин!‖ темасына ҽти-ҽнилҽр ярдҽме белҽн, ҿйрҽнгҽннҽрне, алган 

белемнҽрне кулланып чыгышлар ҽзерлҽү. (Бҽйге, концерт, бҽйрҽм, газета-журнал 

чыгаручылар белҽн очрашу һ.б формада проектны йомгаклау.) Туган телдҽ 

бҽйлҽнешле сҿйлҽмне үстерү, сүзлек байлыгын арттыру. 

“Тҽҥге адымнар” театр коллективы - 28 сҽгать 

1. Күркәм сыйфатлар. 

Теория.Татар халкының күркҽм сыйфатлары. Ҽдҽплелек темасына ҽңгҽмҽ. 
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Практика. Хайваннарның тавышын тыңлау, сыйфатларын билгелҽү. Хайваннар 

турында татар мультфильмнарын карау. Фикер алышу. 

2. Сөйләшә торган йомшак уенчыклар. 

Теория. Сҿйлҽм тҿрлҽре: диалог һҽм монолог. Күмҽк күренешлҽр. 

Практика. Тҿрле хайваннарны –йомшак уенчыкларны татарча ҽдҽплелек темасына 

сҿйлҽштерү. Театраль уен. 

3. Әкият-пьеса . 

Теория.А.Алишның‖Сертотмас үрдҽк‖ ҽкиятен уку. ―Сертотмас үрдҽк‖спектаклен 

карау .Ҽкият һҽм пьеса. 

Фикер алышу. 

4. Курчаклар театры . 

Теория. ―Тҽртипсез тиен‖ ҽсҽре белҽн танышу. Тҿп фикерне аңлау. Рольлҽр бүлешү. 

Сҿйлҽм культурасы. Тизҽйткечлҽрнең роле. 

Практика. Курчак театры чыгышына ҽзерлек: 

-курчакларны табу, киендерү; 

-репликаларны ҿйрҽнү; 

-милли биюле уеннарны, җырларны кабатлау, айлап алу, ирекле яңаларын ҿйрҽнү, 

спектакльгҽ кертү; 

-музыкаль бизҽлеш; 

-сҽхнҽне бизҽү, урман аланы ясау, куркынычсызлык кагыйдҽлҽрен искҽ тҿшерү 

(Ясау, кисү, ябыштыру); 

-сҽхнҽ арты, суфлер; 

-чыгышның видеосын карау. Театрдагы кимчелеклҽр, җитешсезлеклҽр, охшамаган 

урыннарны тҿзҽтү, үзгҽртү. Үзбҽя; 

-―Тҽртипсез тиен‖не башлангыч сыйныф укучыларына, ҽти-ҽнилҽргҽ күрсҽтү. 

Конкурсларда чыгыш ясау. Күмҽк эшлҽү күнекмҽсен ныгыту. 

Йомгаклау. Балаларның ҽдҽплелек һҽм ҿйрҽнгҽннҽренҽ кызыксынулары дҽрҽҗҽсен бил-

гелҽүче анкета нҽтиҗҽлҽре буенча ҽңгҽмҽ. Коллектив уңышларыннан портфолио тҿзү. 

 

Тематик план. 

№  Бҥлеклҽр һҽм темалар. Сҽг.саны. Теория Практика 

1 Кереш дҽрес.Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. 1 1  

2 Милли ядкарьлҽр. Санамышлар һҽм 

сынамышлар. 

2 1 1 

3 Татар балалары уеннары. 1  1 

4 Такмаклар, такмазалар. 2 1 1 

5  Такмаклы уеннар. 1  1 

6 Табышмаклар һҽм тизҽйткечлҽр.  2 1 1 

7 Уен ―Мҽкаль-ҽйтемнҽр иле‖. 2 1 1 

8 Татар халык җырлары. 3 1 2 

9 Халыкчан юнҽлештҽ иҗат итүчелҽр. 

(А.Фҽйзрахманов җитҽкчелегендҽге дҽүлҽт 

3 2 1 
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фольклор ансамбле,‖Сорнай‖ фольклор тҿркеме 

һ.б.) 

10 ―Зҽлидҽ‖ уены. 3 1 2 

11 Татар халкының киемнҽрендҽ милли бизҽклҽр. 1 1  

12 Милли бизҽклҽр. 

Тҿс сайлау, бизҽклҽрдҽн композиция ясау. 

4 2 2 

13 Милли бизҽклҽрне буяу, тҿшерү, ҽвҽлҽү.  

Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. 

2 1 1 

14 Композициядҽ симметрия и асимметрия 

тҿшенчҽсе. 

1 1  

15 Картоннан түбҽтҽй ясау, бизҽү. 

Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. 

3  3 

16 Белергҽ телим! 

Кҽгазь курчакта да милли киемнҽр. 

Татар курчагына нинди исем кушарга? 

3 1 2 

17 Иҗат аланы. 

Туган телемдҽ сҿйлҽшҽм, туган телемдҽ 

җырлыйм, 

Ҽдҽпле дҽ, инсафлы да- татар баласы бит мин! 

4 1 3 

18 “Тҽҥге адымнар”балалар театры. 

Татар халкының күркҽм сыйфатлары  

2 1 1 

19 Сҿйлҽшҽ торган йомшак уенчыклар. 2 1 1 

20 ―Серле сҽхнҽ‖ 

Курчак театры артисты белҽн очрашу. 

4 2 2 

21 ―Без - курчак театры артистлары‖ 

Курчак театры чыгышына ҽзерлҽнү. 

16 5 11 

22 ―Тҽртипсез тиен‖ спектаклен кую. 

‖Тҽүге адымнар‖ портфолиосын тҿзү. Йомгаклау. 

4 1 3 

 Барлыгы 66 25 41 

 

“Милли мирас” 

2 нче сыйныф программасының эчтҽлеге 

Шҿгыльлҽнүнең икенче елында эшчҽнлек укучыларны ҿйрҽнгҽн күнекмҽлҽрне 

ныгыту, белемнҽрне куллана белүгҽ, катлаулырак схема-модельлҽрне, үрнҽк ҿлгелҽрне 

тҿзеп, яңа эш алымнарын үзлҽштерүгҽ, татар кул эшлҽре ҿйрҽнелҽ, яңа халык 

уеннарында ныгытыла. Милли бизҽккҽ нигезлҽнгҽн иҗади хезмҽт злҽнү эшчҽнлегендҽ 

мҿстҽкыйльлек артуга китерсҽ, театраль чыгыш - милли театр сҽнгатенең ролен, актер, 

режессер, сҽхнҽ культурасы, иҗат коллективлары дигҽн тҿшенчҽлҽрне аңлап тормышка 

ашырылган сыйфатлы күмҽк эшчҽнлек күрсҽткеченҽ ҽйлҽнҽ. 

Кереш: куркынычсызлык кагыйдҽлҽре - 1 сҽгать 

Бу уку елында эш юнҽлеше, кирҽкле материал, эш кораллары, чыганаклар белҽн 

танышу, куркынычсызлык кагыйдҽлҽрен ҿйрҽнү. 
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Милли ядкарьлҽр - 25 сҽгать 

1. Татар милләтендә матурлык, затлылык нурлары. 

Теория. Казан милли музеена сҽяхҽт. Татар халкының бизҽнү ҽйберлҽре белҽн 

танышу. Яка чылбыры, йҿзек, белҽзек, хҽситҽ, кылыч кыны һ.б. 

Практика. Милли уен ―Йҿзек салыш‖, ‖Бу кемнеке?‖ (Кемнең белҽзеге? Һ.б) 

2. Татарларның көндәлек киемнәре, аларны бизәү. 

Теория. Татар халкының кҿндҽлек киемнҽре белҽн танышу. Ак түбҽтҽй һҽм ак яулык-

ка бизҽк тҿшерү, атлатып чигү, гади тҿен ясау, бизҽкне композиция талҽплҽренҽ туры 

китереп эшлҽү алымнары, моделе белҽн танышу. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽрен 

искҽ тҿшерү.  

Практика. Эш урынын оештыру. Милли бизҽклҽрне, тҿслҽрне сайлап алу, компози-

цияне үзеңчҽ тулылындыру, үзгҽртү. Ҿлге ясау. Җеп, сҽйлҽннҽрне беркетү, чигү 

алымнарын карап, чагыштырып, ҽзер ак яулык һҽм ак түбҽтҽйгҽ бизҽкне тҿшерү, 

чигү. Эшне адымлап, эзлекле рҽвештҽ башкару. «Орнамент» тҿшенчҽсен аңлау. Бизҽк 

элементларын дҿрес тоташтыру, эстетик талҽплҽрне тҿгҽл үтҽү. Чиккҽн яулык, 

түбҽтҽйлҽрне киеп түгҽрҽкле уены ‖Кулъяулык‖, ―Гҿлбану‖ны ҿйрҽнү. ―Зҽлидҽ‖ 

уеннарын балаларның заманча тҿсмерлҽр ҿстҽп башкаруы.  

3. Татар халкының чисталыгын һәм пөхтәлеген чагылдыручылар.  

Теория. Чисталык, пҿхтҽлек ,кҿязлек, ‖ыспайлык‖ тҿшенчҽлҽре. Викторина. ―Билбау 

һҽм алъяпкыч нигҽ кирҽк?‖ 

Практика. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. Билбау һҽм алъяпкыч тегергҽ ҿйрҽнү, 

бизҽк тҿшерү, чигү. Тукыма тҿрлҽрен карау, сайлау. Тегү алымнары белҽн танышу. 

Кул белҽн тегү. Фасон сайлау. Үлчҽм алу. Ҿлге сызу. Ҽзер ҿлешлҽрне тоташтыру, 

тегү. Милли бизҽк тҿшерү, сҽйлҽннҽр белҽн чигү. (Ҿйрҽнгҽнне ныгыту) Ҽзер 

алъяпкыч, билбауларны киеп татар халкының парлы биюен ҿйрҽнү. Хҽрҽкҽт тҿрлҽре, 

кҿйгҽ карап хҽрҽкҽт үзгҽреше.  

 Белергҽ телим! - 7 сҽгать 

―Минем шҽҗҽрҽм‖. Эзлҽнү проекты.  

Проблемалы ситуация тудыру: Туганнарыгыз арасында танылган кешелҽр бармы? 

Кем ягыннан туган? Сез аңа кем дип дҽшҽсез, ни ҿчен ? сорауларына җавап эзлҽү. 

Теория. Шҽҗҽрҽ тҿшенчҽсе белҽн танышу.Туганлык, нҽсел сүзенең мҽгънҽсен аңлау. 

Шҽҗҽрҽ ясау алымнары, терҽк схемалар, туганлык атамалары таблицасы. 

Практика. Нҽсел агачы ясау, бизҽү, язу. Шҽҗҽрҽңне яклау. Күренекле туганнар 

хакында сҿйлҽү. Күргҽзмҽ. Конференция. 

Иҗат аланы – 9 сҽгать 

Милли мирас сакчылары. Рҽссамнар. 

Теория. Милли рухлы иҗат. Татар рҽссамы белҽн очрашу. Аппликация һҽм рҽсем 

ясау алымын берлҽштерү. Каллиграфия тҿшенчҽсе. 

Практика. Күмҽк иҗат. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽрен искҽ тҿшерү. Эш урынын, эш ко-

ралларын ҽзерлҽү. ―Туган як чишмҽлҽре‖ картинасын ясау. Тҿрле чишмҽлҽрнең фотола-

рын карап архитектура, милли бизҽклҽр, симметрия үзенчҽлеген саклап рҽсем, оригами, 

аппликация алымнары белҽн яссы формадагы чишмҽне ясау, кисеп алу. Зур кҽгазьгҽ ҽзер 
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чишмҽлҽрне ябыштыру, араларын сукмаклар белҽн тоташтыру, елга-күллҽр ясау. Тҿс 

сайлау, буяу. Бизҽү: суга үрдҽк-казлар, сукмакларга су ташучы милли киемле, чилҽкле 

кешелҽр, печҽн чабучы егетлҽр, агач, куак,чҽчҽклҽр, хайваннар һ.б. кисеп ябыштыру; 

каллиграфия хакындагы белемнҽрне кулланып, һҽр чишмҽнең исемен язып кую, беркетү. 

‖Туган як чишмҽлҽре‖ н күргҽзмҽгҽ кую, конкурсларга җибҽрү. Телҽгҽн сҽлҽтле 

балалар ҿчен шҽхси юнҽлеш - ‖Чишмҽлҽр һҽм коелар тарихы‖эзлҽнүе, проектны 

яклау, конференциядҽ чыгыш ясау. 

 “Тҽҥге адымнар” театр коллективы - 26 сҽгать 

1. Театраль коллективлар. 

Теория. Яшь тамашачылар театрында кунакта булу. Аларның исемнҽре, афиша, 

чакыру кҽгазьлҽре белҽн танышу. 

Практика. Иҗади бҽйге: ‖Театраль коллектив исеме‖, ‖Иң кызыклы афиша‖, ‖Иң 

отышлы чакыру кҽгазе‖, ‖Иң яхшы программа‖ Һ.б. 

2.  Сәхнә серләре. 

Теория. Кеше образлары. Тискҽре һҽм уңай геройларны уйнау серлҽре. 

Практика. Ритмопластика. Театраль уен, дикцияне яхшыртуга күнегүлҽр. 

3. Спектакль куюга әзерлек. 

Теория. ‖Кара чишмҽ буенда‖ҽсҽре белҽн танышу. Тҿп фикерне аңлау. Рольлҽр бүле-

шү. Репликаларны ҿйрҽнү. Сҿйлҽм культурасы. Мимика. Жест. Хҽрҽкҽт. Ел дҽвамын-

да алган белемнҽрне кулланып театрның эчтҽлеген, музыкаль бизҽлешен үзгҽртү, ту-

лылындыру. Курчак һҽм кеше образларын уйнау алымнарын берлҽштерү.  

Практика. Репетициялҽр. Сҽхнҽне куркынычсызлык кагыйдҽлҽрен белеп эшлҽнгҽн бизҽ-

леш белҽн тулылындыру. Арткы-алгы план тҿшенчҽсен аңлап, хҽрҽкҽт юнҽлешен сай-

ларга ҿйрҽнү. Сҽхнҽ артындагы тҽртипнең мҿһимлеген тану. Узара ярдҽмлҽшүне ныгы-

ту. Чыгышның видеосын карау. Театрдагы кимчелеклҽр, җитешсезлеклҽр, охшамаган 

урыннарны тҿзҽтү, үзгҽртү һ.б. Үзбҽя. Спектакльне башлангыч сыйныф укучыларына, 

ҽти-ҽнилҽргҽ күрсҽтү. ‖Сҽйҽр ― татар балалар театр фестивалендҽ катнашу. Башка кол-

лективларның эшчҽнлеген күзҽтү. Чагыштыру, анализлау. Портфолионы тулылындыру. 

 Тематик план 

№  Бҥлеклҽр һҽм темалар. Сҽг.саны. Теория Практика 

1 Кереш.Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре.. 1 1  

2 Милли ядкарьлҽр. 

Татар миллҽтендҽ матурлык, затлылык нурлары. 

Казанның Милли музеена сҽяхҽт. 

2 2  

3 Татар халкының бизҽнү ҽйберлҽре : 

хҽситҽ,чулпы, яка чылбыры һ.б 

1 1  

4 Милли уеннар: ―Йҿзек салыш‖,‖Бу кемнеке?‖  1  1 

5 Татарларның кҿндҽлек киемнҽре, аларны бизҽү. 1 1  

6 Түбҽтҽй һҽм яулыкларны бизҽк тҿшереп, сҽйлҽн 

мҽрҗҽн белҽн чигү. 

6 2 4 

7 Чиккҽн яулык, түбҽтҽйлҽрне киеп түгҽрҽкле уены 

‖Кулъяулык‖, .―Гҿлбану‖ны ҿйрҽнү. 

1  1 
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8 Татар халкының чисталыгын һҽм пҿхтҽлеген 

чагылдыручылар. 

―Билбау һҽм алъяпкыч нигҽ кирҽк?‖, викторина. 

1 1  

9 Билбау һҽм алъяпкыч тегҽргҽ ҿйрҽнү.  5 2 3 

10 Билбау һҽм алъяпкычка бизҽк тҿшерү, чигү. 

―Без булдырабыз!‖ мҽктҽп, район, шҽһҽр олим-

пиадасында катнашу. 

5 1 4 

11 Үзлҽре милли киемнҽрдҽн татар халкының парлы 

биюлҽрен ҿйрҽнү.  

1  1 

12 ―Зҽлидҽ‖ уеннарын балаларның заманча тҿсмер-

лҽр ҿстҽп башкаруы. 

1  1 

13  Белергҽ телим! 

―Минем шҽҗҽрҽм‖. Эзлҽнү эше. 

5 2 3 

14 Шҽҗҽрҽне ясау, яклау. 2  2 

15 Иҗат аланы 

―Милли рухлы иҗат‖ рҽссамнар белҽн танышу, 

очрашу кичҽсе. 

1 1  

16 Аппликация һҽм рҽсем ясау алымын берлҽштерү. 

Каллиграфия. 

2 1 1 

17 ―Туган як чишмҽлҽре‖ картинасын ясау. 

Татарстандагы чишмҽлҽрне күпертеп яссылыкта 

ясау, кисеп алу. 

 

3 

 

1 

 

 

2 

18 Зур кҽгазьгҽ ҽзер чишмҽлҽрне ябыштыру, буяу. 1  1 

19 Картинаны язу күрсҽткечлҽр, чишмҽ исемнҽре 

белҽн бизҽү, яклау. 

2  2 

20 “Тҽҥге адымнар” балалар театры. 

Яшь тамашачылар театрына сҽяхҽт 

2  2 

21 Театраль коллективларның тормыш-яшҽеше. 1 1  

22 Иҗади бҽйге: ‖Театраль коллектив исеме‖, ‖Иң 

кызыклы афиша‖,‖Иң отышлы чакыру кҽгазе‖, 

‖Иң яхшы программа‖. 

2  2 

23 Кеше образлары. Тискҽре һҽм уңай геройларны 

уйнау серлҽре. Мимика, жест. 

3 1 2 

24 Ритмопластика.Театраль уен, дикцияне 

яхшыртуга күнегүлҽр. 

1  1 

25 ‖Кара чишмҽ буенда‖пьесасы белҽн танышу.  

Курчак һҽм кеше образлары. 

3 2 1 

26 Спектакль куюга ҽзерлек. 9 2 7 

27 Спектакльне кую. ‖Тҽүге адымнар‖ 

портфолиосын тулылындыру. 

4  4 

28 Йомгаклау. Башка балалар коллективлары 1 1  
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эшчҽнлеге.  

 Барлыгы 68 23 45 

 

“Милли мирас”  

3 нче сыйныф программасының эчтҽлеге. 

Шҿгыльлҽнүнең ҿченче елында эшчҽнлек фҽнни – эзлҽнү аша милли мирас 

белҽн танышуны дҽвам итүгҽ юнҽлгҽн. Проект эшенең асылын, этапларын, эш 

алымнарын аңлап башкарылган эзлҽнү эше халык авыз иҗатын, кул эшлҽрен үзе 

телҽп ҿйрҽнү, чыганаклардан файдалана белү, мҿстҽкыйль рҽвештҽ сорауларга җавап 

табу, фикерне дҽлиллҽү яки кире кагу кебек күнекмҽлҽрне үстерергҽ булыша. 1-2 

классларда ҿлкҽннҽр ядҽме белҽн башланган гади эзлҽнүлҽр эзлекле эшчҽнлек-

проектларга ҽйлҽнҽ, проект нҽтиҗҽсе театрда чагыла. Тҽкъдим ителгҽн эш 

формалары, алган белемнҽрне куллану белҽн бергҽ укучыларда аларны арттыру, 

хакыйкатьне табу, аңлы кызыксыну, күзҽтүчҽнлек, эзлҽнүчҽнлек, материалны 

анализлау, бҽяли белү, нҽтиҗҽле эшчҽнлек алып баруны да ныгыта. 

1. Кереш: куркынычсызлык кагыйдҽлҽре - 1 сҽгать 

Бу уку елында эш юнҽлеше, кирҽкле материал, эш кораллары,чыганаклар белҽн 

танышу, куркынычсызлык кагыйдҽлҽрен ҿйрҽнү. 

 Белергҽ телим! – 30 сҽгать 

1. Проект эшчҽнлегенҽ кереш. 

Теория. 1-2 класста ҿйрҽнгҽннҽрне искҽ тҿшерү. Милли йолалар, бҽйрҽмнҽр, ҿмҽлҽр. 

Практика. ‖Мин белҽм‖ уены аша укучыларның йола-бҽйрҽмнҽр белҽн танышлыгын 

тикшерү. Анкета уздыру. Күп укучыларга таныш булмаган яки исеме генҽ билгеле 

бҽйрҽм, ҿмҽне сайлап алу. 

2. Проект эшчҽнлеге этаплары: 

1 этап. Проблемалы ситуация, сорау тудыру. 

Теория. Каз ҿмҽсе нҽрсҽ соң ул? Сорауга җавап табу эшенең максатын, бурычларын 

билгелҽү. Шул максатка ирешү ҿчен эш юнҽлешлҽрен, җаваплы кешелҽрне, эш баш-

карылу вакытын язып күрсҽтмҽ таблица тҿзү. Укучыларга адымлап чишү юлларын, 

үтҽлеш, нҽтиҗҽлҽрне язып баруның ҽһҽмиятен аңлату. 

Практика. ―Каз ҿмҽсе‖ турында видео карау. Хҽзерге һҽм элеккеге ҿмҽлҽрне чагыш-

тыру. Каз белҽн бҽйле халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽрен җыю. (1 нче тҿркем) Сораштыру, 

җыентыклар белҽн эшлҽү, интернет ресурслардан файдалану алымнарын ҿйрҽнү. Ҿмҽ 

җырларын, уеннарны күмҽк башкару. ―Каурый алыш‖, ‖Канат сату‖ уеннарында 

халык ышанулары белҽн танышу. (2 нче тҿркем) Татарстанда ―Каз ҿмҽсе ―үткҽрелү 

турында ҿлкҽннҽрдҽн сораштыру, катнашу, яздыру, чыгыш ясау. (3 нче тҿркем) 

Күзҽтү, яздыру, язып алу, сүрҽткҽ тҿшерү алымнарын үстерү. 

2 этап. Казның файдасы. 

Теория. Татар халкының каз белҽн бҽйле кҿнкүреш кирҽк-яраклары: мендҽр, ястык, юр-

ган һ.б. кулланылышы. Тҿрле халыкларда каздан ҽзерлҽнгҽн милли ашлар белҽн танышу. 
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Практика. Май канаты бҽйлҽргҽ ҿйрҽнү (Парда.) ―Каз канаты нишли белҽ?‖ уены аша 

укучыларда элеккеге һҽм хҽзерге кҿн хезмҽтен чагыштырып, кадерлҽү, тырышлык 

хислҽрен тҽрбиялҽү. 

 ―Нҽселемнең чигүле мендҽрлҽре‖ иҗади күргҽзмҽсе ҿчен фото, видео, чиккҽн эшлҽр 

туплау. Күргҽзмҽ оештыру. 

3 этап. Нҽтиҗҽ ясау. 

Теория. Проектның үтҽлешен тикшереп, тупланган материалларны тҽртипкҽ салу. Үз 

эшчҽнлегеңне башкаларга сҿйлҽү, дҽлиллҽү. ‖Каз ҿмҽсе нҽрсҽ ул?‖ соравына тулы 

җавапны табу. Проект эшчҽнлеге турында конференциядҽ чыгыш ясау. 

Практика: Сыйныфта ‖Каз ҿмҽсен‖ уздыру. 

Тҽҥге адымнар – 16 сҽгать 

1. Фольклор әсәрне сәхнәгә кую. 

Теория. ‖Каз ҿмҽсе‖ проекты ачышларына нигезлҽнгҽн ―Серле мендҽр‖ пьесасы белҽн 

танышу. Тҿп фикерне аңлау. Рольлҽр бүлешү. Күп пҽрдҽле ҽсҽрне кую үзенчҽлеклҽре 

белҽн танышу. 

Практика. Ҿмҽ уеннарын, җырларны, йолаларны кабатлау. Сайлап алу. Кирҽклелҽрен 

ҿйрҽнү. 

Костюмнарны табу, үзлҽре теккҽн, чиккҽн киемнҽрне куллану. Сҽхнҽ бизҽлешендҽ 

проект нигезендҽ табылган күргҽзмҽ материалны файдалану. Куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽрен үтҽп, картон, тукыма - мамыктан курчак-казлар ясау. 

2. Сәхнә серләре. 

Теория. Хҽзерге һҽм үткҽн тормышны чагыштырып, бҽйлҽп күрсҽтү алымнары. 

Практика. Спектакльдҽ уен коралларын (баян, курай, думбрада уйнаучы укучыларны) 

һҽм заманча музыка бизҽлешен куллану. Репетициялҽр. 

3. ”Серле мендәр” спектаклен кую. ―Халыклар дуслыгы―, ‖Түгҽрҽк уен‖ фестивальлҽ-

рендҽ катнашу. Горурлык, милли йолаларга хҿрмҽт хисе тҽрбиялҽү. 

Милли ядкарьлҽр - 18 сҽгать 

1. Милли ашлар. 

Теория. Милли ашлар турында мҽгълүмат. Салкын, кайнар, беренче һҽм икенче 

ашлар. Камыр ризыклары. Практика. Тозлы камырдан ҿчпочмак, вак бҽлеш, кош теле 

ясау. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре.Тозлы камырны ясау. Милли ашларны пешерү 

турында презентация карау. Яссы, рельефлы, күлҽмле бизҽкне ҽвҽлҽү, эчлек ясау, 

киптерү. Кипкҽн милли ашларны буяу, савытка урнаштыру. 

2 .Татар халкының савыт – сабалары. 

Теория. Табын бизҽлеше. Элек һҽм хҽзер. Ҿстҽл яны ҽдҽбе. Ырымнар. Татар 

халкының савыт – сабалары. 

Куна, уклау, илҽк, бизмҽн.Һ.б 

Практика. Бизҽкне кҿйдереп һҽм тамбур белҽн чигеп тҿшерү остасы белҽн очрашу. 

Тҿркемнҽрдҽ куна (малайлар), тастымал (кызлар) бизҽү. 

Куналардагы бизҽклҽр. Кҿйдереп ясау техникасы. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. Эш 

урыны, эш коралын булдыру. Кунага бизҽкне тҿшерү.Үрнҽк буенча кҿйдереп яки 

кырып ясау алымын ҿйрҽнү. Бизҽкне ясау, буяу. 
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Тамбур белҽн чигү. Тастымалга бизҽк тҿшерү. Кызлар. (2 нче тҿркем) 

Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. Эш урыны, эш коралын булдыру. Чигү тҿрлҽре. 

Тамбур белҽн чигү алымын ҿйрҽнү, тастымал читен бизҽү. Бизҽкне тҿсле җеплҽр 

белҽн чигү. 

Иҗат аланы – 3 сҽгать 

1. Бәйрәм табыны. 

Теория. Бҽйрҽм табынының иртҽнге, тҿшке, кичке ашлардан аермасы. Тҿрле бҽйрҽмдҽ 

табын бизҽлеше үзенчҽлеклҽре турында презентация карау. Савыт-саба, бизҽлеш сайлау. 

Практика. Гаилҽ кҿненҽ багышлап ҽти-ҽнилҽр белҽн бҽйрҽм оештыру. 

Үзлҽре ясаган куна, тастымалларны кулланып бҽйрҽм табыны ясау. Еллык эшкҽ 

нҽтиҗҽ чыгару, портфолионы тулылындыру. ‖Табылдык‖ акциясен ачу. Милли музей 

ҿчен экспонатлар җыю үзенчҽлеклҽре. 

Тематик план. 

№ Бҥлеклҽр һҽм темалар. Сҽг.саны. Теория Практика 

1 Кереш. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. 1 1  

2 Белергҽ телим! 

Проект эшчҽнлеген оештыру. 1-2 нче класста 

ҿйрҽнгҽннҽрне искҽ тҿшерү. Милли йолалар, 

бҽйрҽмнҽр, ҿмҽлҽр. 

2 1 1 

3 Проект эшчҽнлеге этаплары, эзлҽнү алымнары, 

чыганаклар. 

2 1 1 

4 ―Каз ҿмҽсе‖проектының эш планын тҿзү. 1  1 

5 Каз ҿмҽсе турында видео карап, китаплардан, 

укып хҽзерге һҽм элеккеге ҿмҽлҽрне чагыштыру. 

4 1 3 

6 Каз белҽн бҽйле халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽрен 

җыю, танышу, мҽгънҽсен аңлату. 

3 1 2 

7 Ҿмҽ җырларын, уеннарын ҿйрҽнү. 

 ―Каурый алыш‖,‖Канат сату‖ 

2  2 

8 Татарстанда ―Каз ҿмҽсе ―үткҽрелү турында 

ҿлкҽннҽрдҽн сораштыру, яздыру, чыгыш ясау. 

3 1 2 

9 Казның файдасы. Май канаты бҽйлҽргҽ ҿйрҽнү.  2 1 1 

10 ―Каз канаты нишли белҽ?‖ күрсҽтмҽле уены. 1  1 

11 Татар халкының кҿнкүреш кирҽк яраклары: 

мендҽр, ястык, юрган һ.б. кулланылышы. 

1 1  

12 ―Нҽселемнең чигүле мендҽрлҽре‖ Иҗади эш. 2  2 

13 Татар халкы кунакчылмы? 

Каз итеннҽн татар халык ашлары.  

1 1  

14 Проектның йомгаклау этабы. Эзлҽнү эше 

нҽтиҗҽлҽре. 

4 2 2 

15 Сыйныфта ―Каз ҿмҽсе‖ үздыру. 2  2 

16 “Тҽҥге адымнар” балалар театры. 

 ―Серле мендҽр‖ пьесасын җыйган материаллар 

6 2 4 
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белҽн тулылындыру һҽм уңышлы чыгыш ҿчен 

белгҽн күнекмҽлҽрне кабатлау. 

17 ―Сҽхнҽ серлҽре‖. Хҽзерге һҽм үткҽн тормышны 

бҽйлҽп күрсҽтү алымы. Җанлы музыка, ҽдҽби 

һҽм гади сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. 

2 2  

18 Чара ҿчен картон, мамык, тукымадан казлар 

тегү. Инвентарьларны ҽзерлҽү.  

2  2 

19 Сҽхнҽ бизҽү һҽм репетициялҽр ясау.  3 1 2 

20 Спектакльне кую.  3  3 

21 Милли ядкарьлҽр 

Милли ашлар. 

1 1  

22 Тозлы камырдан ҿчпочмак, вак бҽлеш, кош 

теле ясау. 

3 1 2 

23 Кипкҽн милли ашларны буяу, савытка 

урнаштыру. 

1  1 

24 Ҿстҽл яны ҽдҽбе. Ырымнар. 1 1  

25 Табын бизҽлеше. 1 1  

26 Татар халкының савыт – сабалары. 

Куна, уклау, илҽк, бизмҽн һ.б. 

1 1  

27 Бизҽкне кҿйдереп һҽм тамбур белҽн чигеп 

тҿшерү осталары белҽн очрашу. 

1 1  

28 Бизҽк сайлау,тҿшерү.  1  1 

29 Куна – тастымал бизҽү. 

1.Куналардагы бизҽклҽр. Кҿйдереп ясау 

техникасы . Малайлар тҿркеме. 

2. Тастымалдагы бизҽклҽр.Тамбур белҽн чигү. 

Кызлар тҿркеме.  

8 

 

 

 

3 5 

30 Иҗат аланы. 

Ҽти-ҽнилҽр белҽн табын бизҽп ―Гаилҽ бҽйрҽме‖ 

уздыру. 

―Без булдырабыз!‖ мҽктҽп, район, шҽһҽр олим-

пиадасын оештыру. 

2  2 

31 Йомгаклау. 

‖Табылдык‖акциясен ачу. Милли музей ҿчен 

экспонатлар җыю үзенчҽлеклҽре. 

1 1  

 Барлыгы 68 26 42 

 

 “Милли мирас” 

4 нче сыйныф программасының эчтҽлеге. 

Шҿгыльлҽнүнең дүртенче елында эшчҽнлек иҗади эшлҽр аша милли мирасны 

ҿйрҽнүне дҽвам итүгҽ, аны башкаларга танытуга, саклауга, үстерүгҽ юнҽлгҽн. Уеннар, 
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эзлҽнү эше, театраль эшчҽнлек, күренекле осталардан мастер-класслар алдагы елларда 

алган белемнҽрне мҿстҽкыйль файдаланып, иҗади эшчҽнлекнең һҽм күмҽк социаль 

файдалы проекларның тормышка ашырылуына булыша. Татар культурасы, сҽнгате, 

тарихы хакында иҗади эшлҽр башкарганда башка миллҽтлҽр мҽдҽниятенҽ дҽ хҿрмҽт, 

толерантлык, бердҽмлек, дуслык, патриотлык хислҽре тҽрбиялҽүгҽ зур игътибар бирелҽ. 

Йомгаклау ҿлешендҽ укучыларга, дүрт ел эчендҽ туплаган күнекмҽлҽрен телҽклҽренҽ, 

кызыксынуларына карап алга таба үстерү ҿчен, гимназиядҽ эшлҽп килүче түгҽрҽклҽр, 

иҗади клублар, берлҽшмҽлҽр хакында мҽгълүмат җиткерелҽ.  

Кереш:куркынычсызлык кагыйдҽлҽре – 1 сҽгать 

Бу уку елында эш юнҽлеше, кирҽкле материал, эш кораллары, чыганаклар 

белҽн танышу, куркынычсызлык кагыйдҽлҽрен ҿйрҽнү. 

Милли ядкарьлҽр – 10 сҽгать 

Музейларда сакланадыр милли җҽүһҽрлҽр. 

Теория. Казан кремле музейларына сҽяхҽт. 

Археологлар, тарихчылар, музей белгечлҽре һҿнҽре. Музейларның эшчҽнлеге. 

Практика. ―Табылдык‖эзлҽнү акциясе эшчҽнлеген барлау: табылдыклар хакында чы-

гышларны тыңлау, охшашларын берлҽштерү, ҿстҽмҽ материаллар белҽн тулыланды-

ру. ―Милли мирас‖ почмагы, музей-шкафны ясау. Экспонатлар исемлеген булдыру. 

Изге тарихи урыннарга виртуаль сҽяхҽт. Сҽяхҽтче журналын куллану, тутыру. 

Иҗат аланы - 34 сҽгать 

1. Яшь иҗатчылар. 

Теория. ‖Салават күпере‖ редакциясенҽ сҽяхҽт. Экскурсовод, матбугатка мҽкалҽ язу, 

китап чыгару эшчҽнлеге, ҽһҽмияте белҽн танышу. Мҽгълүматны җиткерү үзенчҽлек-

лҽре. Сҿйлҽм тҿрлҽре. Газета ничек ясала? Редколлегия составы, аларның вазифасы 

һҽм эшчҽнлеге. Хҽбҽрчегҽ хас сыйфатлар. Мҽкалҽ һҽм аның тҿрлҽре: үтенеч, сорау, 

информация, бҽялҽмҽ, рҽхмҽт. Хҽбҽр язарга ҿйрҽнү. Газетадагы публистистик мҽкалҽ 

белҽн бер ҽкиятне уку, чагыштыру, аерманы табу. Ҽкият тҿрлҽре, тылсым, арттыру 

тҿшенчҽлҽре белҽн танышу. 

Практика. ―Яшь экскурсовод‖конкурсы: милли почмак белҽн таныштыру. Монолог. 

Башка укучыларга сайлап алынган экспонат турында сҿйлҽү. (Татарча, русча, инглиз-

чҽ) Диалог. Сорауларга тулы җавап бирү. Тҿркемлҽп эшлҽү. ―Каурый хат язарга 

ярый‖ конкурсы. 

Мҽктҽп газетасына шкаф-музейдагы экспонат турында мҽкалҽ язу. (―Сабантуй‖, 

‖Салават күпере‖ журналына җибҽрү) ―Илһам‖ иҗади бҽйгесендҽ катнашу. Милли 

предметлар турында ҽкият иҗат итү. Китапчык тҿзү. Җыентыкны тҽкъдир итү. 

2. Яшь журналистлар. 

Теория. Балалар ҿчен татарча телетапшыруларны карау, фикер алышу. Интервью – 

иҗади гаплҽшү. Репортаж-күзҽтче жанр. Очрашулар, бҽйрҽмнҽрдҽн репортажлар 

тҿшерү, язу үзенчҽлеклҽре. 

Практика. ―Мин татарча сҿйлҽшҽм‖ проекты. Тҿрле һҿнҽр иялҽренең, тҿрле яшьтҽге 

кешелҽрнең, тҿрле урыннарда татарча табышмакларга җавап табуын, мҽкальне дҽвам 
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итүен, аралашуы һ.б. турында видеолар туплап, бербҿтен итеп җыю. (парлы, тҿркемле, 

күмҽк эш). Телҽк буенча сҽлҽтле укучылар ҿчен шҽхси бирем-видеоролик тҿшерү. 

3. Яшь дизайнерлар. 

1) Милли бизҽк. 

Теория. Дизайнер, милли киемнҽр тегү остасы белҽн очрашу. Энҗе белҽн чигү һҽм 

күн мозаикасы технологиясе. Остадан мастер-класста катнашу. Дизайн. Милли 

тҿсмерле заманча бизҽк һҽм фасон. 

Практика. Тҿркемлҽп эшлҽү. Эшчҽнлекне ысул кулланып эзлекле алып бару. 1 нче 

тҿркем.(Кызлар) Телефон савыты тегү, күпертеп энҗе белҽн чигү. 

Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре, эш урынын ҽзерлҽү, эш кораллары белҽн танышу. Савыт 

ҿлгесен ясау. Бҽрхет тукымадан ҿлгелҽр кисү, бизҽк тҿшерү. Бизҽкне күпертеп һҽм яссы 

итеп мҽрҗҽннҽр белҽн чигү. Чигелгҽн ҿлешлҽрне тоташтыру, савытның эчлеген тегү. 

2нче тҿркем. (Малайлар) Күн мозаикасы кулланып акча янчыгы тегү. Куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽре, эш урынын ҽзерлҽү, эш кораллары белҽн танышу. Янчык ҿлгесен ясау. 

Күнгҽ бизҽк тҿшерү, кисү, читлҽренҽ тишемнҽр ясау. 

Тҿсле җеплҽр белҽн кисҽклҽрне тоташтырып акча янчыгын тегү. 

2) Татар курчаклары.  

Теория. Милли курчаклар иҗат итүче оста-дизайнер Ф.А.Калмурзина курчаклары 

белҽн танышу. Купшы Сҿембикҽ, гади Мҽйсҽрҽ, заманча Сҽкинҽ, Чулпан милли 

курчаклары тарихы. Курчак киендерү серлҽре. 

Практика.Татар курчакларына исем бирү, күлмҽк фасонын уйлап табу, букча, башлык 

камзул бизҽклҽре композициясен тҿзү.(парлы эш) ―Заманча киенгҽн татар кызы һҽм 

егете‖рҽсем конкурсы. Сҽлҽтле балалар ҿчен бирем гади курчакны татар курчагы 

итеп киендерү. Кул эшлҽре һҽм рҽсемнҽр коллекциясен тҽкъдим итү. Ятим балалар 

ҿчен ―Ярдҽм‖ ярминкҽсе оештыру. Конференция, конкурсларда катнашу. 

 Белҽсем килҽ! - 12 сҽгать 

 Проект. ‖Миллҽт кҿче- бердҽмлек һҽм бирешмҽс рух.‖ 

Теория. Проект эзлҽнү эшен оештыру этапларын искҽ тҿшерү. Тема, эзлҽнү объекты, 

эш юнҽлешлҽрен билгелҽү. Сугыш темасын яктырткан документаль фильм карау. 

Ҽдҽбият дҽреслҽрендҽ алган белемнҽрне, ‖Алиш варислары‖ гимназия музеен 

кулланып фикер алышу. 

Практика. ―Гаилҽмнең сугыш турында истҽлеклҽре, ядкҽрлҽре, иҗади эшлҽре‖- эзлҽнү. 

Тҿркемле эш. ‖Яшь иҗатчылар‖ темага туры килгҽн иҗади эшлҽр; ‖Яшь журналист‖ 

ветераннар белҽн очрашудан видеоязма, истҽлек аудиоязма, фото, сугыш хатлары, 

сугыш чоры халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре; ‖Яшь дизайнер‖ ‖Яшь экскурсовод‖ сугыш 

белҽн бҽйле экспонатлар җыю. Чемоданда сугыш музеен ясау, башкаларны таныштыру. 

Сугыш темасына җыелган материалны берлҽштереп конференциядҽ катнашу. 

 ”Тҽҥге адымнар” балалар театры - 11 сҽгать 

Теория. Балалар сҿйлҽгҽннҽрдҽн яки фронтовик язучыларның берничҽ ҽсҽрен 

берлҽштереп сценарий тҿзү. Тҿп фикерне аңлау. Рольлҽр бүлешү. ‖Зҽйнҽп ҽби 

хҽтирҽлҽре‖ пьесасында батыр, кайгыручы, тырыш, бирешмҽс кеше образлары. 
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Практика. Спектакль куюга ҽзерлек. Сугыш темасына язган авторлар һҽм халык авыз 

иҗаты ҽсҽрлҽрен карау, сайлап алу, ҿйрҽнү. Театраль күнегүлҽр. Репетициялҽр. 

Костюмнарны табу. Сҽхнҽне үзлҽре, 1-4 сыныфларда эшлҽгҽн кул эшлҽре файдаланып, 

кирҽклҽрен ясап бизҽү. Сугыш темасына музыка табу, уен кораллары, бию 

элементларын кертү. Спектакльне кую. ‖Рҽхмҽт сезгҽ, ветераннар!‖ акциясендҽ катнашу. 

 

№ Бҥлеклҽр һҽм темалар. Сҽг.саны. Теория Практика 

1 Кереш. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. 1 1  

2 Милли ядкарьлҽр. 

3 нче сыйныфта ачылган ―Табылдык‖эзлҽнү 

акциясе нҽтиҗҽлҽре. 

2 1 1 

3 Казан кремле музейларына сҽяхҽт. 2  2 

4 Археологлар, тарихчылар, музей белгечлҽре 

һҿнҽре. 

1 1  

5 Музейларда сакланадыр милли җҽүһҽрлҽр. 

Музейларның эшчҽнлеге. 

2 1 1 

6 Сыйныфта ―Милли мирас‖ музей- шкафны ясау. 

Экспонатлар исемлеген булдыру. 

2 1 1 

7 Изге тарихи урыннарга виртуаль сҽяхҽт. 1 1  

8 Иҗат аланы. 

Экскурсовод, журналист, язучы һҿнҽрен нҽрсҽ 

берлҽштерү? 

1 1  

9 ―Яшь экскурсовод‖ларның милли почмак белҽн 

таныштыруы. 

2 1 1 

10 ―Салават күпере‖ редакциясенҽ сҽяхҽт. 2  2 

11 ―Каурый-хат язарга ярый.‖ 

Мҽктҽп газетасына музейдагы экспонат турында 

мҽкалҽ язу. 

2 1 1 

12 Газетада чыккан мҽкалҽ белҽн ҽдҽби ҽсҽр, 

ҽкиятнең уртак һҽм аермалы яклары. 

1 1  

13 Язучы һҿнҽре. Ҽкият язабыз. 2 1 1 

14 ―Илһам‖ Иҗади бҽйгесен оештыру. 1  1 

15 Журналист һҿнҽре. Балалар ҿчен татарча 

телетапшыруларны карау, фикер алышу. 

2 1 1 

16 ―Яшь журналист‖ 

Интервью алу –иҗади гаплҽшү.  

1 1  

17 Милли темага ҽңгҽмҽ кору. 1  1 

18 ―Мин татарча сҿйлҽшҽм‖проекты. 2 1 1 

19 ―Яшь дизайнер‖лар мҽктҽбе. 1 1  

20 Дизайнер, милли киемнҽр тегү осталары Алсу 

Мосафирова очрашу, Ф.Калмурзина 

2  2 
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истҽлеклҽре. 

21 Осталардан мастер - класста катнашу. 2  2 

22 Телефон савыты тегү, күпертеп энҗе белҽн чигү 

(Кызлар) 

1.Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре: эш урынын 

ҽзерлҽү, эш кораллары белҽн танышу. 

2.Калфак ҿлгесен ясау. Бҽрхет тукымадан кече 

калфак ҿлгелҽрен кисү, бизҽк тҿшерү. 

3.Бизҽкне күпертеп һҽм яссы итеп мҽрҗҽннҽр 

белҽн чигү. 

4.Чигелгҽн ҿлешлҽрне тоташтыру, калфакны тегү.  

Күн мозаикасы кулланып акча янчыгы тегү. 

(Малайлар) 

1. Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре: эш урынын 

ҽзерлҽү, эш кораллары белҽн танышу. 

2. Янчык ҿлгесен ясау. Күнгҽ бизҽк тҿшерү, 

кисү, читлҽренҽ тишемнҽр ясау. 

3.Тҿсле җеплҽр белҽн кисҽклҽрне тоташтырып 

акча янчыгын тегү. 

6 2 4 

23 ―Татар курчаклары‖ тарихы. 1 1  

24 ―Заманча киенгҽн татар кызы һҽм егете‖ рҽсеме 

конкурсы. Сҽлҽтле балалар ҿчен иҗади бирем: 

курчакны тукымадан тегеп, чигеп , ябыштырып 

милли дизайн юнҽлешендҽ киендерү. 

2 1 1 

25 Кул эшлҽреннҽн ятим балалар ҿчен ―Ярдҽм‖ 

ярминкҽсе оештыру. 

1  1 

26 Белҽсем килҽ! 

Проект ‖Миллҽт кҿче - бердҽмлек һҽм бирешмҽс 

рух‖. Эзлҽнү эшен оештыру. 

1 1  

27 Сугыш темасын яктырткан татарча документаль 

фильм, театр язмасын карау. 

2 1 1 

28 Сугыш елларында татар халык фольклоры. 2 1 1 

29 ‖Татарның батыр уллары һҽм кызлары.‖ 

Сугышта катнашкан күренекле татар шҽхеслҽре.  

1  1 

30 ―Гаилҽмнең сугыш турында истҽлеклҽре, 

ядкҽрлҽре, иҗади эшлҽре‖ 

Тҿркемле эш. 

1.‖Яшь иҗатчы‖ 

2.‖Яшь журналист‖  

4.‖Яшь дизайнер‖ һҽм ―Яшь экскурсовод‖ 

4 2 2 

31 Проектны йомгаклау. Сугыш темасына җыелган 

материалны берлҽштереп чыгыш ясау. 

2  2 
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32 “Тҽҥге адымнар” балалар театры. 

Театраль уен. Балалар сҿйлҽгҽннҽрдҽн сценарий 

тҿзү. Рольлҽр бүлешү. 

2 1 1 

33 Табылган халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽрен карау, 

сайлап алу, ҿйрҽнү. 

2 1 1 

34 Костюмнарны табу. Музыкаль бизҽлеш. 

Театраль күнегүлҽр. Сҽхнҽне бизҽү.  

4 1 3 

35 Чыгыш ясау. Үзбҽя. 

‖Зҽйнҽп ҽби хҽтирҽлҽре‖ спектаклен видеога 

тҿшерү, 

‖Тҽүге адымнар‖ портфолиосын тулылындыру. 

2  2 

36 Йомгаклау. 5 нче класста кызыксындырган 

юнҽлештҽ шҿгыльлҽнергҽ мҿмкин булган 

түгҽрҽклҽр белҽн танышу. 

1  1 

  Барлыгы 68 27 41 

Кулланылган ҽдҽбият 

Норматив документлар: 

• «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» закон (№ 273, 29.12.2012ел) 

• Башлангыч гомуми белем бирүнең федераль дҽүлҽт белем стандартлары (№ 373, 

06.10.2009 ел) 

• Башлангы гомуми белем бирүнең үрнҽк белем бирү программалары (Протокол 8 апрель 

2015 ел № 1/15) 

• РФ Мҽгариф министрлыгының методик хаты № 09-1672, 18.08.2017 ел  

 

1. Журналлар:―Сабыйга‖, ―Салават күпере‖,‖Сҽхнҽ‖ 

2. Ҽхмҽтҗанов Ю. Ҽ. Татар халык ашлары. – Казан: Татарстан китап нҽшрияты.2013 – 151 б. 

3. Саттар-Мулилле Г. Татар исемнҽре ни сҿйли? Татар исемнҽренең тулы аңлатмалы сүзлеге. 

– Казан. 1998. – 487 б. 

4. Баязитов Ф.С. ―Татар халкының бҽйрҽм һҽм кҿнкүреш йолалары.‖- Казан , татар китап 

нҽшрияты,2006 ел.  

5. Чурилова Э.Т. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и млад-

ших школьников.- Москва, 2001 год 

6. Базанов В.В. Техника и технология сцены. Москва, -1976 год 

7. Ращупкина С. Ю. «Выжигание по дереву» 

8. Надиров И. Шифалы чишмҽ / Фҽнни эзлҽнүлҽр юлында. – Казан: Фикер, 2000. – 218-234 б. 

9. Исҽнбҽт Н. Балалар дҿньясы: Такмак-такмазалар, җыр, мҽкаль, табышмаклар, алдавыч 

ҽкиятлҽр һҽм башкалар. – Казан: Тат. кит. нҽшр., 1970. 

10. Балалар фольклоры һҽм җырлы-сүзле йҿз тҿрле уен. (Җыеп тҿзүче һҽм аңлатма 

мҽкалҽлҽр бирүче Н.Исҽнбҽт). – Казан: Тат. кит. нҽшр., 1984. 

11. Татарстан башкаласы буенча сҽяхҽт.-Казан:Титул,2002.-17 б. 

12. Габдуллина Ф.Г.Үзебез чигҽбез.-Казан:Тарих,2003.-112б. 

13. Болгар һҽм Свияжск.Балалар һҽм ата-аналар ҿчен кызыклы юлкүрсҽткеч.Казан.Татарское 

детское издательство(ТДИ),2016.-25б. 
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14. Уразман Р. Татар халык йолалары һҽм бҽйрҽмнҽре. - Казан, Татарстан китап нҽшрияты, 1992.-

92б. 

15. Газета‖Darelfҿnyn‖ 26 сентябрь, 2013 ел, 29 нче сан.  

Электрон чыганаклар: 

1. Татар халык иҗаты. - Режим доступа: http://halik-ishati.ucoz.ru/ 

2. Ана теле http - Режим доступа: //anatele.ef.com/ 

3. Диброва А. «Поделки из соленого теста».Клуб семейного досуга. 2011. 

http://www.litres.ru/alina-dibrova/podelki-iz-solenogo-testa/ 

4. Рубцова Е. «Лучшие поделки из соленого теста»Владис. 2011г. http://www.litres.ru/elena-

rubcova/luchshie-podelki-iz-solenogo-testa-2/ 

5. ‖Родники мира‖ 7 халык һҿнҽрчесе хакында дисклар ,мастер класслар җыелмасы .2016 ел. 

6. http://zig65zulya.fo.ru/file/6704 балалар җырлары. 

7. https://edu.tatar.ru/page2593.htm/cors/ татарча мультфильмнар. 

8. http://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_125105.pdf ҽкиятлҽр. 

9. http://tatardeti.blogspot.de/ ҽкиятлҽр.  

10. http://tt.wikibooks.org/wiki/Wikibooks: 

Җиһазлар: 

1. Проектр 

2. Компьютер 

3. Такта 

4. Ҿстҽл 

Балаларга тҽкъдим ителгҽн ҽдҽбият:  

1.  Сабантуй. Шигырьлҽр. -Казан, 2006 ,-68 б. 

2. Табышмаклар.-Казан, 2009, - 36 б. 

3. Татар халык иҗаты. Ҽкиятлҽр. 1 нче китап.- Казан, 1977.-408б.; 2 нче китап.- Казан, 1978.- 

446б.; 3 нче китап.- Казан, 1981- 360 б. 

4. Татар халык йолалары. –Казан,1986- 102 б. 

5. Татар халык ижаты. Жырлар. –Казан, 1977-380 б. 

6. Татар халык ижаты. Балалар фольклоры/Тоз. Р.Ягъфаров.- Казань, 1993. 

7. Халык уеннары. –Казань, 1996. 

8. ―Салават күпере‖журналы. 

 

Туган ягым 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы ( рухи – ҽхлакый юнҽлеш буенча) 

(8 нче сыйныф) 

Тимершина Сания Госман кызы, Хәйдәрова Энҗе Якуб кызы, Казан шәһәре Киров 

районы 32 нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 

I квалификацион категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучылары  

Аңлатма язуы. 

Балаларга патриотик тҽрбия бирүнең иң беренче адымы - туган як тарихын 

ҿйрҽнү. Патриотик тҽрбия дигҽндҽ, без балаларны Ватанның лаеклы уллары, кызлары 

итеп тҽрбиялҽүне күз алдында тотабыз. Патриотлык – үз илеңҽ, туган җиреңҽ, аның 

http://halik-ishati.ucoz.ru/
http://anatele.ef.com/partner/anat/default.aspx
http://www.litres.ru/alina-dibrova/podelki-iz-solenogo-testa/
http://www.litres.ru/elena-rubcova/luchshie-podelki-iz-solenogo-testa-2/
http://www.litres.ru/elena-rubcova/luchshie-podelki-iz-solenogo-testa-2/
http://zig65zulya.fo.ru/file/6704
https://edu.tatar.ru/page2593.htm/cors/
http://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_125105.pdf
http://tatardeti.blogspot.de/
http://tt.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:%D3%98%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BB%D3%99%D1%80_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
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тарихына, мҽдҽниятенҽ , милли символларына, изге урыннарына хҿрмҽт белҽн карау, 

казанышлары белҽн кызыксыну ул. 

Без бай тарихы булган татар илендҽ яшибез. Тарих ул – истҽлек, ул – ата-анабыз, 

ҽби-бабаларыбыз, илебез, миллҽтебез хҽтере... һҽр кеше үз тарихын белергҽ, аның белҽн 

кызыксынырга тиеш. Татарлар гына түгел, Татарстанда яшҽүче һҽр миллҽт баласы татар 

телен, тарихын, мҽдҽниятын белергҽ һҽм аны ихтирам итҽргҽ тиеш дип саныйм. 

Үткҽн, хҽзерге һҽм килҽчҽк бер-берсе белҽн аерылгысыз бҽйлҽнгҽн. Кеше 

үткҽннҽн сабак алып килҽчҽккҽ карап яши.  

Программада туган як, туган шҽһҽр тарихын ҿйрҽнүгҽ зур игътибар бирелҽ. 

Туган якны ҿйрҽнү эше укучыларны эзлҽнү, танып – белү эшенҽ этҽрҽ. 

Балаларда туган якның матурлыгын күрҽ белергҽ, аны ярата, яклый, саклый 

белүне кечкенҽдҽн үк тҽрбиялҽүдҽ зур эшлҽр алып барыла. Дҽрестҽн тыш, мҽктҽп, 

шҽһҽркүлҽм үткҽрелгҽн чараларда балалар актив катнашалар. 

Тҽкъдим ителҽ торган программа үзенең актуальлеге, тормышчанлыгы белҽн 

аерылып тора. Ул туган як турында белемнҽрне арттыру, эзлҽнүчҽнлекне, интеллектлы-

лыкны үстерү, иҗади сҽлҽтне ачуны да үз эченҽ алган. Укучыларга бу дҽреслҽрдҽ туган 

якның матурлыгын күрүгҽ, туган җиребезне яратуга, саклауга зур урын бирелҽ. Шушы 

нигездҽ дҽрестҽн тыш эшчҽнлектҽ укучыларга тарихның үткҽне, бүгенгесе, килҽчҽге 

турында башлангыч мҽгълүмат бирү бурычы куела. Шушы бурычны уңышлы хҽл итү 

ҿчен «Без тарихта эзлебез» дигҽн программа кабул ителде. Укучылар туган 

шҽһҽребезнең тарихын, мҽдҽниятен ҿйрҽнү нигезендҽ туган як турында системалы белем 

һҽм күнекмҽлҽр ала. Программада белем һҽм тҽрбия бирүне этаплап алып бару күздҽ 

тотыла. Башта дҽреслҽрдҽ (5 класста ―Шҽһҽрем буйлап сҽяхҽт‖, 6 нчы класста ―Туган 

ягым‖ темаларына теоретик материал ҿйрҽтелҽ, ул системага салына, ныгытыла, экскур-

циялҽр оештырыла. Дҽреслҽрдҽ шулай ук ҿлешчҽ эзлҽнү методлары да урын ала. Моның 

ҿчен укучылар газета, журнал, телевидение тапшыруларыннан алынган мҽгълүматларны 

киң куллана. Үзлҽре фотокүргҽзмҽлҽр ҿчен материаллар ҽзерли. Бу эш нигезендҽ 

укучыларда тҿрле чыганаклар белҽн эшлҽү күнекмҽлҽре барлыкка килҽ, алар 

анализларга, нҽтиҗҽлҽр ясарга ҿйрҽнҽ. 

Укучы кызыксынучан булырга, үзе яши торган ҽйлҽнҽ - тирҽне танып белергҽ 

теиеш. Класстан класска балаларның танып белү мҿмкинлеклҽре үсҽ һҽм ҽйлҽнҽ тирҽ 

турында күзаллавы киңҽя. Фҽнне авыр үзлҽштерүче укучылар да туган якның 

кызыклы тарихын ишетеп, тҿрле риваятьлҽр, легендалар, информациялҽр тыңлап үз 

фикерен ҽйтҽ алалар. Һҽр экскурсиядҽ алган мҽгълүматлар, күзҽтүлҽр, фикерлҽү 

дҽресе, акыл үстерү дҽресе булып тора.  

Максат: 

- шҽһҽрнең тарихы һҽм хҽзерге торышы, халкы, мҽдҽнияте белҽн таныштыру, аның 

истҽлекле урыннарын күрү.  

- укучыларда фҽнни-эзлҽнү күнекмҽлҽре булдыру; 

- үткҽн белҽн кызыксыну, туган шҽһҽрлҽре белҽн горурлану хислҽре уяту. Ватанның 

лаеклы уллары, кызлары булырга телҽк уяту. 

Бурычлар:  
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- укучыларның танып-белү күнекмҽлҽрен, кызыксынуларын үстерү; 

- балаларда үз халкына, тарихына, гореф-гадҽтлҽренҽ, мҽдҽниятенҽ карата 

кызыксыну уяту, тарихына , яшҽешенҽ битараф булмаска ҿндҽү; 

- үз мҿнҽсҽбҽтеңне белдереп сҿйлҽргҽ, фикереңне исбатларга, нҽтиҗҽлҽр чыгарырга 

ҿйрҽтү. 

Планлаштырылган нҽтиҗҽлҽр: 

Метапредмет 

1. Яшь үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, балаларның мҿстҽкыйльлеген үстерү. 

2. Балаларның иҗади активлыгын, кызыксынучанлыгын күрү, аларны үстерү 

юлларын табу. 

3. Предметара бҽйлҽнешлҽр булдырып, фикерлҽү сҽлҽтлҽрен үстерү, алынган белем – 

мҽгълүматларны камиллҽштерү, киңҽйтү, бер системага салу. 

4. Ҿйрҽнелҽ торган материалны анализлау, тарихи момент һҽм фактларны аңлата һҽм 

исбатлый белү. Акыл эшчҽнлеген үстерү. 

I. Шҽхескҽ кагылышлы 

1. Туган илгҽ, туган якка мҽхҽббҽт хислҽре уяту. 

2. Үткҽнебезгҽ хҿрмҽт, бүгенгебез белҽн горурлану хислҽре уяту. 

3. Эстетик тҽрбия бирү. Сҿйлҽм культурасына, үз – үзенҽ талҽпчҽнлек, намуслылык, 

зҽвыклы балалар тҽрбиялҽү. 

Программаны тормышка ашыру шартлары: 

- һҽр балага индивидуаль якын килү, һҽр балага шҽхес итеп карау; 

- дидактик материалдан һҽм информацион - коммуникатив технология чараларыннан 

файдалану. 

Укучы ҥзлҽштерергҽ тиеш: 

- шҽһҽребезнең тарихын; 

- шҽһҽребез турында риваятьлҽр, легендалар; 

- шҽһҽребезнең үзенчҽлекле урыннары турында; 

- тарихны белүнең кирҽклеге турында 

Укучы белергҽ тиеш: 

- туган якның тарихын, мҽдҽниятен, гореф-гадҽтлҽрен; 

- шҽһҽрнең истҽлекле урыннарын;  

- шҽһҽребез турында легендаларны, риваятьлҽрне; 

- карта белҽн эшли белергҽ. 

Эшчҽнлекнең нҽтиҗҽсе: 

- Укучыларны дҽрестҽн тыш эшчҽнлеккҽ тартып, аларның активлыгын үстерү. 

- Балалар арасындагы дуслык, бердҽмлек, коллективта үз – үзеңне тотуның югары 

мҿмкинлеклҽре.  

Эшчҽнлекнең формалары: 

- укучылар белҽн ҽңгҽмҽлҽр; 

- шҽһҽргҽ күзҽтүлҽр, экскурсиялҽр; 

- бҽйрҽмнҽр; 
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- иҗади биремнҽр үтҽү: альбомга материаллар туплау, фотоальбом, реферат, сочинение, 

рҽсем тҿрле темаларга зур булмаган телдҽн журнал ҽзерлҽү, газета чыгару; 

- музей материаллары белҽн танышу; 

- эзлҽнү-тикшеренү эшен оештыру (материал җыю); 

- шҽһҽр картасы белҽн эшлҽү. 

Программаның эчтҽлеге 

Тематик планлаштыру. 

8 класс - 33сҽгать. 

№ Тема 
Сҽгать 

саны 

Ҥткҽрҥ 

вакыты 

 Шҽһҽрем буйлап сҽяхҽт.   

1 "Туган ил", "Ватан‖тҿшенчҽлҽре.  1  

2 Дҽүлҽт символлары. Татарстан гимнын ҿйрҽнү. 1  

3 Минем туган шҽһҽрем - Казан. Татарстанның башкаласы. 

Татарстан картасы буенча эш 

1  

4 Мин яшҽгҽн район. Киров районы. 1  

5 Мин яши торган урам. 1  

6 Районыбыздагы күренекле кешелҽр. 1  

7 Районыбызда күренекле кешелҽр исемен йҿрткҽн урамнар 1  

8 А.Матросов, М.Раскова урамнарына экскурсия 1  

9 Кем ул Гадел Кутуй?   

10 Г.Кутуй урамына экскурсия. 1  

11 Конкурс «Туган урамыңны белҽсеңме?‖ 1  

12 Җыйган материаллардан, тупланган фотолардан 

файдаланып альбом тҿзү. 

1  

13 Минем мҽктҽбем. Мҽктҽп тарихы. 1  

14 Мин мҽктҽбем белҽн горурланам. Мҽктҽп гимнын ҿйрҽнү. 1  

15 Мҽктҽбем ишегалды. Аның экологик торышы. Мин ничек 

ярдҽм итҽ алам? 

1  

16 Мҽктҽп ишегалдын яшеллҽндерү. Проект эше. 1  

17 Мҽктҽп музеена экскурсия. 1  

18 ―Күршелҽреңне белҽсеңме?‖ . Күрше районнар. 1  

19 Шҽһҽрем урамнары. 1  

20 Бауман урамының килеп чыгышы. 1  

21 Бауман урамы – үзҽк урам. 1  

22 Парклар.  1  

23 Горький паркына экскурсия. Мҽңгелек ут. 1  

24 Һҽйкҽллҽр. ―Беркем дҽ онытылмый, бернҽрсҽ дҽ 

онытылмый‖. 

  

25 Кырлай паркына сҽяхҽт. 1  

26 Җыйган материаллардан, тупланган фотолардан 1  
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файдаланып альбом тҿзү 

27 Шҽһҽремдҽ күңел ачу үзҽклҽре. 1  

28 Казансу елгасы яры буе гҿрлҽп тора! 1  

29 Данлы Идел елгасы. 1  

30 Казанда метро йҿри башлады. 1  

31 Халыклар дуслыгы йорты. 1  

32 Милли китапханҽ.  1  

33 Түгҽрҽк ҿстҽл артында. 1  

34 Казаным данлы шҽһҽр! Балаларның үз тойгылары 

нҽтиҗҽсендҽ рҽсем ясау 

1  

Кулланылган ҽдҽбият: 

1. Краеведение в школе. – Педагогическая энциклопедия, т.2.М., Советская энциклопе-

дия,1965, с. 518-520. 

2. Краеведческая программа. ―Литературное краеведение‖, составлена С.С.Кулаковой. 

3. А.С.Тайсин. Татарстан Республикасы географиясе. Гомуми урта белем мҽктҽбенең 8-9 

класслары ҿчен уку ярдҽмлеге. – Казан: ―Мҽгариф‖ нҽшрияты, 2002 ел. – 230 б. 

4. Большая Советская Энциклопедия. – третье издание. – Москва: Издательство ―Советская 

энциклопедия‖, 1972. – стр. 606 

5. ―Мҽйдан ―журналы 

6.‖Мҽгариф‖журналлары 

7. Музей материаллары. 

8. Татарстан тарихы.Тҿп мҽктҽп ҿчен уку ҽсбабы. - Казан. - ТаРИХ, 2001 

9. Хҽтер.Татарстан Республикасы, Казан, Хҽтер китабы нҽшр., 1996. 

10. Интернет –ресурслар. 

  

 “Халык педагогикасы – акыл, рухи сафлык чишмҽсе” 

Рус телендҽ урта (тулы) белем бирҥ мҽктҽбенең 6 нчы сыйныфы  

 ҿчен туган (татар) телдҽн дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы 

 (Гомуминтеллектуаль юнҽлеш) 

Мөкминова Әлфия Дамир кызы, Казан шәһәре “8 нче гимназия – Мәгариф үзәге” 

МББУ татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Аңлатма язуы 

Туган (татар) телдҽн ―Халык педагогикасы – акыл, рухи сафлык чишмҽсе‖ 

гомуминтеллектуаль юнҽлештҽге дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы Россия 

Федерациясендҽге һҽм Татарстан Республикасындагы мҽгарифкҽ кагылышлы 

хокукый-норматив актларга нигезлҽнеп эшлҽнде:  

1. ―Кеше хокуклары турында Декларация‖нең тҿп нигезлҽмҽсе (БМО Генераль 

ассамблеясе тарафыннан 10.12.1948 кабул ителгҽн). 

2. ―Бала хокуклары турында Конвенция‖ (БМО Генераль Ассамблеясе тарафыннан 

20.11.1989 кабул ителгҽн). 

3. Россия Федерациясе законннары: 
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- «Россия Федерациясе халыклары теллҽре турында; 

- «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында»гы федераль закон ( 2012нче елның 

29нчы декабрендҽ Россия Федерациясе Президенты тарафыннан имзаланган 273 

нче ФЗ; 2013нче елның 1нче сентябреннҽн гамҽлдҽ); 

4. Федераль дҽүлҽт белем стандартлары: 

5. Гомуми белем бирүнең үрнҽк программалары. 

6. Татарстан Республикасы законнары: 

- «ТР дҽүлҽт теллҽре һҽм ТРсындагы башка теллҽр турында»гы Татарстан Респуб-

ликасы законы; 

- «Мҽгариф турында»гы Татарстан Республикасы законы (№ 68, 2013нче елның 

22нче июле). 

Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек буенча эш программасы 6 нчы сыйныфлар ҿчен тҽкъдим 

ителҽ. Программа ―Тҿп гомуми белем бирүнең федераль дҽүлҽт белем бирү стандар-

ты‖на нигезлҽнеп, атнага 1 сҽгать исҽбеннҽн тҿзелде. Курс 35 сҽгатькҽ исҽплҽнгҽн. 

6 нчы сыйныф ҿчен дҽрестҽн тыш эшчҽнлек программасы татар халык авыз иҗа-

ты тҿрлҽрен, аларның яшь үзенчҽлегенҽ туры килерлек үрнҽклҽрен үз эченҽ ала. Халык 

педагогикасы баланы сҽнгать дҿньясына җҽлеп итү, халыкның традициялҽре белҽн 

таныштыру ҿчен иң кулай материал булып кына калмый, образлы фикерлҽү үстерү, 

эстетик кыйммҽтлҽргҽ уңай караш тудыруда да зур ярдҽм итҽ, тормышны аңлауда һҽм 

аңа яраклашуда зур ярдҽм итҽ. Программаның максаты: халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре үр-

нҽклҽрен ҿйрҽнеп, укучыларның интеллект дҽрҽҗҽсен үстерү, тормышка яраклашкан 

(социальлҽшкҽн) шҽхес тҽрбиялҽү. Программаны тормышка ашыру барышында тҿркем-

дҽ һҽм күмҽк эшлҽү формалары кулланыла. Бу формалар аралашу сҽлҽтен үстерү ҿчен 

файдалы.  

Татарстан Республикасында яшҽүче һҽр миллҽт кешесенҽ, үз халкы тарихын-

нан тыш, шушы тҿбҽктҽ тҿп халык булып саналган татар халкы мҽдҽниятен, гореф-га-

дҽтлҽрен, тарихи үткҽнен, бүгенгесен, килҽчҽген белү зарур. Татар халкы белҽн кулга-

кул тотынып яшҽргҽ ҽзерлҽнүче һҽр кеше бу халыкның бҽйрҽмнҽрен, традициялҽрен 

аңларга, хҿрмҽт итҽргҽ, ҽдҽбият-сҽнгать вҽкиллҽренең иҗади казанышлары белҽн 

үзенең рухи үсешен баета алу мҿмкинлегеннҽн файдаланырга тиеш.  

Программаның максаты: укучыларны халык педагогикасы – халык авыз 

иҗаты үрнҽклҽре белҽн таныштыру һҽм татар халкының бай тарихына, 

традициялҽренҽ, милли мирасына мҽхҽббҽт, хҿрмҽт тҽрбиялҽү.  

 Бу максатка бҽйле рҽвештҽ түбҽндҽге бурычлар куелды: халык авыз иҗаты 

үрнҽклҽрен гамҽли үзлҽштерүгҽ ирешү, ягъни татар мҽкальлҽрен, ҽкиятлҽрен, 

җырларын, табышмак, санамыш, сынамышларын аңлап һҽм сҽнгатьле итеп укырга, 

аларны кулланып тҿрле темаларга сҿйлҽшергҽ ҿйрҽтү һҽм алар аша татар халкының 

гореф-гадҽтлҽре, милли ризыклары, киемнҽре турында күпкырлы мҽгълүмат бирү. 

Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасы мҽгариф сҽясҽтенең тҿп бурычы – 

иҗади фикерлҽүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, белемле, 

ике дҽүлҽт телендҽ дҽ иркен аралашучы шҽхес тҽрбиялҽү. Татарстан Республикасы 

Конституциясенең 8 маддҽсендҽ һҽм ―Татарстан Республикасы халыклары теллҽре 
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турында‖ Законында күрсҽтелгҽнчҽ, Татарстанда дҽүлҽт теллҽренең икесен дҽ белү 

халыкларның үзара аңлашып, тату яшҽвенең нигезен тҽшкил итҽ.  

Федераль дҽүлҽт белем стандартлары да укучыларның аралаша белү 

осталыгына, билгеле күлҽмдҽ тел байлыгына ия булуына, эзлекле фикерли белү 

сҽлҽтенҽ, сҿйлҽм күнекмҽлҽренҽ ия булуын талҽп итҽ. 

 Бу талҽплҽрне тормышка ашыруда тел һҽм ҽдҽбият дҽреслҽре генҽ түгел, ҽ 

дҽрестҽн тыш эшчҽнлек тҽ зур файда китерҽ. Ҽлеге укыту формасы белем бирү 

процессының бер ҿлеше булып тора. Федераль дҽүлҽт стандартлары да бу 

эшчҽнлекне тулысынча тормышка ашырырга мҿмкинлек бирҽ. Дҽрестҽн тыш 

чараларның тҿп билгелҽнеше – дҽрестҽ каралган теоретик материалларны тирҽнтен 

ҿйрҽнү генҽ түгел, алган белемнҽрен стандарт булмаган мҽсьҽлҽлҽр чишүдҽ куллана 

белү күнекмҽлҽрен үстерү дҽ, мҽсьҽлҽлҽр белҽн эшлҽү культурасын тҽрбиялҽү дҽ. 

Шулай ук балаларның яшь үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып тҿзелергҽ һҽм үткҽрү 

формасы буенча укытуның дҽрес системасыннан аермалы булырга тиеш.  

Татар теле буенча оештырыла торган эшчҽнлек – бҿтен укыту-тҽрбия 

процессының аерылгысыз бер ҿлеше. Дидактик, методик һҽм гамҽли яктан дҿрес 

оештырылган эш укучыларның белемнҽрен киңҽйтҽ. Программаның ҽһҽмияте тагын 

шунда, укучылар тел буенча дҽреслектҽ булмаган кызыклы материаллар белҽн 

танышалар, дҽрестҽн тыш чараларда катнашу нҽтиҗҽсендҽ алган белемнҽрен 

дҽрестҽге мҿстҽкыйль эш вакытында да файдалана алалар. 

Программның тҿп талҽплҽре: 

- тҿп мҽгълүматны алу аркылы ҽңгҽмҽдҽ, проект эшендҽ катнаша алуы;  

- алынган мҽгълүматка карата мҿнҽсҽбҽт белдерергҽ; 

- проблемалы сорау куелган билгеле бер тема буенча диалог тҿзи, ситуатив күнегү-

лҽрне үти белергҽ; 

- кирҽкле тҿшенчҽлҽрне һҽм терминнарны куллана белергҽ тиеш.  

Программа 35 сҽгатькҽ исҽплҽнгҽн. Дҽрестҽн тыш эшчҽнлек интеллектуаль 

клуб форматында үткҽрелҽ. Эшчҽнлек тҿрлҽре: уен эшчҽнлеге, танып белү эшчҽнлеге, 

иҗади эшчҽнлек. 

Программаны тормышка ашыру этаплары: 

Укучыларда татар теленҽ, сҽнгатенҽ, мҽдҽниятенҽ, тарихына хҿрмҽт хисе 

тҽрбиялҽү, бҽйлҽнешле сҿйлҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү максатыннан, ―Сабыйга‖, 

―Салават күпере‖ журналлары, ―Сабантуй‖ газетасы, ―Мҽгариф‖ журналларындагы 

материаллардан файдалану да отышлы дип санала. Җырлар шулай ук эшчҽнлекне 

тҿрлҽндереп җибҽрҽ, балалар татарча җырларга, сыйныфтан тыш чараларда 

катнашырга бик телҽп ризалашалар. Бу бҽйрҽмнҽрдҽ алар үзлҽренең матур итеп 

җырлый, бии, сҽнгатьле итеп сҿйли белү осталыгына ия булуларнын күрсҽтҽлҽр.  

Балаларның яшь үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, түбҽндҽге алымнар кулланыла: 

1. Мҽгълҥмат бирҥ алымнары: 

 укытучы сүзе; 

 ҽсҽргҽ иллюстрациялҽр карау; 

 укытучы укуы; 
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 аңлашылмаган сүзлҽрне аңлату; 

 аңлатмалар бирү; 

 чагыштыру; 

 китап тҽкъдим итү; 

 китап күргҽзмҽсе. 

2. Анализ алымнары: 

 ҽсҽрне ҿлешлҽргҽ бүлү; 

 план тҿзү; 

 чагыштыру; 

 эчтҽлек сҿйлҽү; 

 ҽңгҽмҽ; 

 эзлҽнү; 

 проблемалар чишү. 

3. Иҗади эш алымнары: 

 иҗади биремнҽр башкару; 

 сҿйлҽү; 

 ҽсҽрне сҽхнҽлҽштерү; 

 иллюстрациялҽргҽ исем кушу; 

 текстның ахырын уйлау; 

 хикҽя, ҽкият, шигырь иҗат итү; 

 рҽсем ясау; 

 проект эшен яклау; 

 уеннар; 

 экскурсиялҽр. 

Планлаштырылган нҽтиҗҽлҽр: 

Шәхескә кагылышлы:  

- Туган илгҽ карата мҽхҽббҽт һҽм хҿрмҽт тҽрбиялҽү, татар халкының һҽм Татарстанда 

яшҽүче башка халыкларның тарихына, теленҽ, мҽдҽниятенҽ ихтирам хислҽре булдыру;  

- иҗтимагый, мҽдҽни, рухи үсешне истҽ тоткан, чорның фҽнни үсешенҽ, гамҽли 

эшчҽнлеккҽ тҽңгҽл килгҽн кузаллау булдыру; 

- Россиядҽ һҽм бҿтен дҿньяда яшҽүче халыкларның карашларына, теленҽ, 

мҽдҽниятенҽ, диненҽ, гражданлык позициясенҽ аңлы рҽвештҽ хҿрмҽт белҽн карау; 

- укучыларның үзлегеннҽн белем алуга, танып белүгҽ ҽзер булуы; 

- күпмиллҽтле мохиттҽ уртак эшчҽнлек алып бару күнекмҽлҽре булдыру;  

- гомумяшҽеш нормаларын, кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү;  

- иҗтимагый, белем алу, уку-тикшеренү, иҗади һҽм башка эшчҽнлек вакытында үз 

яшьтҽшлҽрең, ҿлкҽннҽр һҽм яшьлҽр белҽн аралашу компетентлыгы булдыру; 

- җҽмгыятьтҽге барлык кешелҽргҽ, шул исҽптҽн гаилҽ ҽгъзаларына хҿрмҽт һҽм 

ихтирам хислҽре белҽн карау. 

Метапредмет нҽтиҗҽлҽре: 

Универсаль уку гамҽллҽре: 
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регулятив универсаль уку гамәлләре: эшчҽнлек ҿчен эш урынын ҽзерлҽү, 

укытучы ярдҽме белҽн эшне планлаштырырга ҿйрҽнү, эш сыйфатына бҽя бирҽ белү; 

 танып-белү универсаль уку гамәлләре: укучыларның һҽм укытучының уртак 

эше буенча нҽтиҗҽлҽр ясау; укытучы сорауларына җавап бирү ҿчен тиешле 

мҽгълүматны эзлҽү һҽм анализлау; 

коммуникатив универсаль уку гамәлләре: парларда һҽм тҿркемнҽрдҽ эшли белү, 

башкаларның сҿйлҽмен тыңлау һҽм аңлау, иптҽшеңнең җавабы белҽн килешү, бергҽ 

эшлҽү процессында, сыйныфташлар белҽн уртак фикергҽ килергҽ кирҽклеген аңлау һҽм 

алар белҽн хезмҽттҽшлек итү, татар телендҽ ҽкияттҽн ҿзеклҽр сҽхнҽлҽштерү. 

Эш программасының эчтҽлеге 

1. Халык педагогикасы. 

Халык педагогикасы турында тҿшенчҽ бирү. Ризаэддин Фҽхреддин хезмҽтлҽре белҽн та-

нышу. Халык педагогикасы – тҽрбия ҿлкҽсендҽ халыкта яшҽп килгҽн карашлар, аның тҽҗ-

рибҽгҽ нигезлҽнгҽн тҽрбиялҽү, укыту алымнары һҽм чаралары, буыннан буынга күчеп 

камиллҽшкҽн педагогик белемнҽре, халык ҿйрҽтүлҽре, кыскасы, аның тҽрбия тҽҗрибҽсе. 

Халык педагогикасының нигез ҿлешен халык авыз иҗаты, ягъни фольклор алып тора. 

2. Татар халык ҽкиятлҽре. 

Татар халык ҽкиятлҽре белҽн танышу. Татар халык авыз иҗаты буларак ҽкият жанры-

ның үзенчҽлеклҽрен ҿйрҽнү; ҽкиятлҽрне белүнең ҽһҽмиятенҽ тҿшендерү. Ҽкиятлҽрне 

тҿрлҽре буенча бер-берсеннҽн аера белүгҽ ирешү. Ҽкиятлҽргҽ халык акылы, тапкыр-

лыгы, зирҽклеге, батырлыгы салынуын аңлату. Ҽкиятлҽр аша ҽхлак сыйфатлары 

тҽрбиялҽү. ―Ҽкият кайда яши?‖ – дигҽн сорауга җавап эзлҽү. Татар халык 

ҽкиятлҽрендҽ ―Тҿлке‖ образы. Ҽкиятлҽрне сҽхнҽлҽштерү күнекмҽлҽре булдыру. 

3. Татар халык мҽкальлҽре һҽм ҽйтемнҽре.  

Татар халык мҽкальлҽре һҽм ҽйтемнҽре турында мҽгълүмат бирү. Татар халык 

мҽкальлҽре һҽм ҽйтемнҽренең сҿйлҽмдҽ тоткан роле. 

4. Татар халык табышмаклары. 

Татар халык табышмаклары турында мҽгълүмат бирү. Татар халык табышмаклары-

ның укучыларның сҿйлҽм телен үзлҽштерүдҽ, фикерлҽү сҽлҽтен үстерүдҽ йогынтысы. 

Балаларның логик фикерлҽү сҽлҽтен, зиһен арттыру ҿстендҽ эшлҽү. 

5. Татар халык җырлары. 

Татар халык җырлары – иң кадерле мирас.  

Татар халык җырларының үзенчҽлеклҽрен ачыклау. Татар халык җырлары, кҿйлҽре-

нең- татар музыка сҽнгатенең бик бай һҽм кызыклы тҿре булуына тҿшенү. Җырлар-

ның мҽгънҽле нҽфис сүзлҽре, тылсымлы музыкасының халыкның рухи байлыгын күр-

сҽтүдҽ һҽм аның зур талант иясе булуын раслауда тоткан роле. 

6. Милли бҽйрҽмнҽр. 

Татар халык бҽйрҽмнҽре турында мҽгълүмат бирү. Балаларны милли бҽйрҽмнҽр белҽн 

таныштыру. Бҽйрҽмнҽрнең халык тормышының, культурасының аерылгысыз бер эле-

менты булып торуы. Халык бҽйрҽмнҽре –шул халыкны миллҽт итеп берлҽштерҽ 

торган чараларның берсе. 
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7. Милли киемнҽр. 

Милли киемнҽр турында мҽгълүмат. Милли киемнҽрнең матурлыгы, бизҽклҽренең 

тҿрлелеге. Ҿс киеменең борынгы тҿрлҽре. Бүгенге кҿндҽ безгҽ мҽгълүм традицион-

гадҽти ҿс киемнҽре — эчке һҽм тышкы киемнҽр, баш һҽм аяк киемнҽре, хатын-

кызларның бизҽнү ҽйберлҽре. 

8. Татар халык уеннары. 

Балаларны татар халык уенарының тҿрлҽре һҽм үзенчҽлеклҽре белҽн таныштыру. 

Татар халык уеннарының балаларга милли тҽрбия бирүдҽ роле. Җырлы-биюле күңел 

ачу уеннары. 

9. Татар халкының милли ризыклары. 

Татар милли ризыклары — татар халкының тарихтан килгҽн милли ашлары, 

ашамлыклары. Татар халкының милли традициялҽргҽ бай ашлар ҽзерлҽү осталыгы. 

Татар милли ризыкларының үзенчҽлеклҽре.  

Тематик план 

№ Тема Сҽгать саны 

1 Халык педагогикасы. 3 

2 Татар халык ҽкиятлҽре. 6 

3 Татар халык мҽкальлҽре һҽм ҽйтемнҽре. 3 

4 Татар халык табышмаклары. 4 

5 Татар халык җырлары. 3 

6 Милли бҽйрҽмнҽр. 4 

7 Милли киемнҽр. 5 

8 Татар халык уеннары. 3 

9 Татар халкының милли ризыклары. 4 

 Барлыгы: 35 
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Календарь-тематик планлаштыру 

 

№ Тема Сҽг. 

саны 

Уку эшчҽнлеген ое-

штыру формалары 

һҽм тҿрлҽре 

Планлаштырылган нҽтиҗҽ Ҥткҽрҥ 

вакыты шҽхси метапредмет 

Халык педагогикасы(3 сҽг) 

1 Кереш. Халык 

педагогикасы турында 

тҿшенчҽ 

1 Мҽктҽп китапханҽ-

сенҽ экскурсия, 

презентация, ҽңгҽмҽ 

Ҽңгҽмҽдҽ катнашу, 

башкаларны тыңлый 

белү 

Халык педагогикасының 

асылына, тормышта кулла-

нуның файдасына тҿшенү 

Сентябрь 

2 Ризаэддин Фҽхреддин 

хезмҽтлҽре 

1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ, лекция 

Уңай мотив тудыру, 

ҽдҽп-ҽхлак нормаларын 

үзлҽштерүгҽ ирешү 

Сҿйлҽм берҽмлеклҽрен 

аңлап куллана белү 

Сентябрь 

3 Халык педагогикасында сүз 

тҿркемнҽренең 

кулланылышы 

1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ, кроссворд  

Фикерлҽү сҽлҽтен 

үстерүгҽ омтылыш 

булдыру 

Сҿйлҽм телен баету, ки-

рҽкле мҽгълүматны аерып 

алу; тҿрле белем чыганак-

лары белҽн үз эшчҽнлеген 

оештыра белү 

Сентябрь 

Татар халык ҽкиятлҽре (6 сҽг) 

4 Татар халык ҽкиятлҽре 

турында мҽгълүмат 

1 Презентация, лек-

ция; парлы, 

тҿркемнҽрдҽ уку 

Иҗадилыкка омтылу 

телҽге тудыру 

Сҿйлҽм осталыгын 

үстерү, сүзлек байлыгын 

арттыру 

Сентябрь 

5 Татар халык авыз иҗаты 

буларак ҽкият жанрының 

үзенчҽлеклҽре, тҿрлҽре 

1 Презентация, 

аудиоязма тыңлау 

Ҽкиятлҽрдҽге тҿрле си-

туациялҽргҽ һҽм герой-

ларның гамҽллҽренҽ го-

мумешелек нормаларын-

нан чыгып бҽя бирҽ белү 

Укучыларның татар 

ҽкиятлҽрен тыңларга 

ҿйрҽнүлҽре белҽн бергҽ, 

гомумкешелек сыйфатла-

рын аера белүлҽре 

Октябрь 

6 Ҽкият кайда яши? 1 Ҽңгҽмҽ, видеоязма Күршең белҽн 

хезмҽттҽшлек итү, үзара 

Ана телендҽ ишетеп 

аңлау күнекмҽсен үстерү, 

Октябрь 



107 

ихтирам хислҽре тҽрби-

ялҽү 

сорауларга тҿгҽл җавап 

бирү 

7 Татар халык ҽкиятлҽрендҽ 

―Тҿлке‖ образы 

1 Ҽңгҽмҽ, видеоязма, 

ҽкият иҗат итү 

Иптҽшлҽреңнең 

фикерен тыңлый, аңлый, 

хҿрмҽт итҽ белү 

Ҽңгҽмҽдҽшкҽ кыска һҽм 

оста итеп җавап бирергҽ 

ҿйрҽнү 

Октябрь 

8 Ҽкиятлҽрдҽ саннарның 

кулланылышы 

1 Яраткан ҽкиятлҽр 

буенча 

китапчыклар тҿзү 

Иҗадилыкка омтылу 

телҽге тудыру 

Ҿйрҽнгҽннҽрне логик тҽр-

типкҽ салу; мҽсьҽлҽне чишү 

ҿчен уңайлы ысул сайлау; 

тҿп һҽм ярдҽмчел билгелҽр-

не аеру, анализлау, 

объектларны чагыштыру 

Октябрь 

9 Ҿйрҽнгҽн ҽкиятлҽрне 

сҽхнҽлҽштерү 

1 Тҿркемнҽрдҽ 

эшлҽү 

Ҽңгҽмҽдҽ катнашу, 

башкаларны тыңлый 

белү 

Ҽкиятлҽрне сҽхнҽлҽш-

терү, персонажларның 

характерын интонация, 

хҽрҽкҽт белҽн күрсҽтү 

Ноябрь 

Татар халык мҽкальлҽре һҽм ҽйтемнҽре (3 сҽг) 

10 Татар халык мҽкальлҽре 1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ 

Ҽңгҽмҽдҽшеңне тыңлый 

белү, лидерлыкка 

омтылу 

Татар халык мҽкальлҽре-

нең асылына, тормышта 

куллануның файдасына 

тҿшенү 

Ноябрь 

11 Татар халык ҽйтемнҽре 1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ 

Иптҽшлҽреңнең 

фикерен тыңлый, аңлый, 

хҿрмҽт итҽ белү 

Ҿйрҽнгҽннҽрне логик тҽр-

типкҽ салу; мҽсьҽлҽне чи-

шү ҿчен уңайлы ысул 

сайлау; тҿп һҽм ярдҽмчел 

билгелҽрне аеру, анализ-

лау, объектларны 

чагыштыру 

Ноябрь 
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12 Татар халык мҽкальлҽре 

һҽм ҽйтемнҽренең сҿйлҽмдҽ 

тоткан роле 

1 Проект: Татар ха-

лык мҽкальлҽре һҽм 

ҽйтемнҽребуенча 

китапчыклар тҿзү 

Ҽдҽп-ҽхлак нормаларын 

үзлҽштерүгҽ ирешү 

Мҽгълүмат туплауда үзара 

хезмҽттҽшлек инициати-

васы күрсҽтү, иптҽшеңнең 

гамҽллҽрен бҽялҽү 

Декабрь 

Татар халык табышмаклары (4 сҽг) 

13 Татар халык табышмаклары 1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ 

Татар халык 

табышмакларына 

ихтирам хисе тҽрбиялҽү 

Татар халык табышмакла-

рының асылына, тормыш-

та куллануның файдасы-

на тҿшенү 

Декабрь 

14 Татар халык 

табышмакларының 

укучыларның сҿйлҽм телен 

үзлҽштерүдҽ, фикерлҽү 

сҽлҽтен үстерүдҽ 

йогынтысы 

1 Парлы һҽм 

тҿркемнҽрдҽ эш 

Ҽңгҽмҽдҽ катнашу, 

башкаларны тыңлый 

белү 

Эш башкару ысулларына 

һҽм шартларына анализ 

ясау,предметның билгесе 

аша җавабын табарга 

ҿйрҽнү, җаваплардагы 

уртаклыкны ачыклау  

Декабрь 

15 Татар халык 

табышмакларында 

саннарның тоткан роле 

1 Проект: Татар халык 

табышмаклары 

буенча буклетлар тҿзү 

Иҗадилыкка омтылу 

телҽге тудыру 

Куелган сорауларга дҿрес 

сҿйлҽм чаралары 

кулланып җавап бирү 

Декабрь 

16 ―Тапкырлар һҽм зирҽклҽр‖ 

бҽйгесе 

1 Квест-уен Укучыларның тҿрле 

типтагы күнегүлҽр, 

биремнҽр эшли белүенҽ 

ирешү 

Укучыларның биремнҽр 

эшли белүлҽре, ҽйлҽнҽ-

тирҽдҽге мҽгълүматны, 

күрсҽтмҽлелекне куллана 

белү, куелган сорауга 

эзлекле җавап эзлҽү 

Январь 

Татар халык җырлары (3 сҽг) 

17 Татар халык җырлары – 

кадерле мирас 

1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ, видеоязма 

Ҽхлакый кагыйдҽлҽргҽ 

ориентлаша белү, 

Укучыларның татар 

җырларын тыңларга 

Январь 
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 аларны үтҽүнең 

мҽҗбүрилеген аңлау 

ҿйрҽнүлҽре белҽн бергҽ, 

гомумкешелек сыйфатла-

рын аера белүлҽре 

18 Татар халык җырларының ү

зенчҽлеклҽре 

1 Аудио һҽм 

видеоязмалар 

тыңлау, кушылып 

җырлау, җыр 

сүзлҽрен ҿйрҽнү 

 

Ҽңгҽмҽдҽшеңне тыңлый 

белү, лидерлыкка 

омтылу 

Ҿйрҽнгҽннҽрне логик тҽр-

типкҽ салу; мҽсьҽлҽне чишү 

ҿчен уңайлы ысул сайлау; 

тҿп һҽм ярдҽмчел билгелҽр-

не аеру, анализлау, объект-

ларны чагыштыру 

Январь 

19 Бишек җырлары 1 Бишек җырларын 

тыңлау 

Бишек җырлары 

җырларга ҿйрҽнү 

Укучыларның татар җыр-

ларын тыңларга ҿйрҽнү-

лҽре белҽн бергҽ, гомум-

кешелек сыйфатларын 

аера белүлҽре 

Февраль 

Милли бҽйрҽмнҽр (4 сҽг) 

20 Татар халык бҽйрҽмнҽре 

турында мҽгълүмат 

1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ, видеоязма 

 

Туган ил, гаилҽ, милли-

лекне һҽм башка кый-

ммҽтлҽрне аңлый белү 

Татар һҽм рус халык 

бҽйрҽмнҽрен чагыштыра 

белү 

Февраль 

21 Нҽүрүз  1 Презентация Ҽхлакый кагыйдҽлҽргҽ 

ориентлаша белү, алар-

ны үтҽүнең мҽҗбүриле-

ген аңлау 

Бҽйрҽмнҽрнең 

тормыштагы ролен 

аңлата белү 

Февраль 

22 Карга боткасы 1 Презентация 

 

Күмҽк уеннарда үз-

үзеңне тиешенчҽ тотарга 

ҿйрҽнү 

Тҿрле ситуациядҽ сҿйлҽм 

күнекмҽсен булдыру, со-

циаль рольлҽрне кабул итү 

Февраль 

23  Сабан туе 1 Презентация, 

бҽйрҽмнҽр 

Ҽхлакый кагыйдҽлҽргҽ 

ориентлаша белү 

Мҽгълүмат туплауда үза-

ра хезмҽттҽшлек инициа-

Март 
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турында буклет 

ясау 

тивасы күрсҽтү, иптҽшең-

нең гамҽллҽрен бҽялҽү 

Милли киемнҽр (5 сҽг) 

24 Милли киемнҽр турында  

мҽгълүмат. Татарларның 

яраткан тҿслҽре, костюм 

фасоннары 

1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ, видеоязма 

 

Уңай мотив тудыру, 

кызыксыну телҽге 

булдыру 

Милли киемнҽр белҽн 

таныштыру, сҿйлҽм оста-

лыгын үстерү, сүзлек 

байлыгын арттыру 

Март 

25 Хатын – кыз киеме үрнҽк-

лҽре, ир – ат киеме үрнҽк-

лҽре. Баш һҽм аяк киемнҽре 

1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ, видеоязма 

 

Татар халкының милли 

киемнҽренҽ ихтирам, 

сакчыл караш тҽрбиялҽү 

Ҿйрҽнгҽннҽрне системага 

салу күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү 

Март 

26 Хатын-кызларның бизҽнү 

ҽйберлҽре 

 

1 Презентация 

 

Уңай мотив тудыру, 

кызыксыну телҽге 

булдыру 

Татар халкының бизҽнү 

ҽйберлҽре белҽн балалар-

ны таныштыру. Хҽзерге 

кҿндҽ дҽ ҽле бизҽнү ҽй-

берлҽре милли колоритын 

югалтмавы турында 

ассызыклау 

Март 

27 Чигү үрнҽклҽре. Тҿрле 

чигелгҽн ҽйберлҽр 

1 Күргҽзмҽ, ҽңгҽмҽ Үзеңнең кул кҿчең 

кергҽндҽ генҽ кием 

кадерле булуын аңлау 

Чигү элементларын атый 

белү, милли орнаментлар-

ның нинди мҽгънҽ аңла-

туына тҿшенү 

Апрель 

28 ―Ҽбиемнең серле сандыгы‖ 1 Күргҽзмҽ, 

рҽсемнҽр ясау 

Милли җҽүһҽрлҽргҽ 

сакчыл караш, ихтирам 

тҽрбиялҽү 

Эш барышында үз-үзеңне 

тоту кагыйдҽлҽрен искҽ 

тҿшерү, мҽгълүмат туп-

лауда үзара хезмҽттҽшлек 

инициативасы күрсҽтү 

 

Апрель 
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Татар халык уеннары (3 сҽг) 

29 Татар халык уенарының 

тҿрлҽре һҽм узенчҽлеклҽре 

1 Ҽңгҽмҽ, уеннар 

ҿйрҽнү, уйнау 

 

Ҽхлакый кагыйдҽлҽргҽ 

ориентлаша белү, 

аларны үтҽүнең 

мҽҗбүрилеген аңлау 

Рус һҽм татар халык 

уеннарының 

охшашлыгын күрү, аңлау 

Апрель 

30 Җырлы-биюле күңел ачу 

уеннары 

1 Шаян такмаклар 

ҽйтеп бию 

Бер – береңҽ 

ихтирамлылык, 

игътибарлылык 

тҽрбиялҽү 

Җырлы-биюле күңел ачу 

уеннарын сҽхнҽлҽштереп, 

балаларның тел байлыгын 

арттыруларына ярдҽм итү 

Апрель 

31 ―Санап җибҽр!‖ ―Урманга 

бару‖, ―Буяу сатыш‖ 

уеннары 

1 Татар халык 

уеннары турында 

проект эшлҽү 

Татар халык уеннарына 

ихтирам тҽрбиялҽү 

Уен вакытында үз-үзеңне 

тоту кагыйдҽлҽрен искҽ 

тҿшерү 

Апрель 

Татар халкының милли ризыклары (4 сҽг) 

32 Татар милли ризыклары 1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ, видеоязма 

Татар милли ризыклар

ына хҿрмҽт хисе 

тҽрбиялҽү 

Татар халкының милли 

ризыклары белҽн таныш-

тыру. Хҽзерге кҿндҽ дҽ 

милли ризыкларның 

актуальлеген югалтмавы 

турында ассызыклау 

Май 

33 Татар халкының милли  

традициялҽргҽ бай ашлар 

ҽзерлҽү осталыгы 

1 Презентация, ҽң-

гҽмҽ, татар халкы-

ның танылган аш-

су осталары белҽн 

танышу 

Бер – береңҽ 

ихтирамлылык, 

игътибарлылык 

тҽрбиялҽү 

Кирҽкле мҽгълүматны 

аерып алу; тҿрле белем 

чыганаклары белҽн үз 

эшчҽнлеген оештыра белү 

Май 

34 Татар милли ризыклары: 

чҽкчҽк,гҿбҽдия,кош теле 

1 Презентация, 

ҽңгҽмҽ, рҽсемнҽр 

карау, рецептлар 

Татар милли 

ризыкларын ҽзерлҽп 

карау телҽген тудыру, 

Иҗади һҽм эзлҽнү 

характерындагы 

проблеманы билгелҽү, 

Май 
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белҽн танышу милли аң тҽрбиялҽү аны чишү ҿчен алгоритм 

булдыру 

35 Проект. Милли ризыклы 

чҽй ҿстҽле ҽзерлҽү 

1 Проект: Татар 

халкының милли 

ризыклары 

Иҗадилыкка омтылыш 

тҽрбиялҽү, эшнең 

нҽтиҗҽсен күреп 

шатлану 

Балаларның бер-берсенҽ 

ярдҽм итеп эшлҽүлҽре, 

табын янында үзеңне 

дҿрес тоту кагыйдҽлҽренҽ 

тҿшенү 

Май 
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